
 NIEUWSBRIEF 
                   The Dreams in Africa Foundation (DiA) 

 
 

10 adoptieouders hebben zich aangemeld! 

Met behulp van ons financiele adoptieprogramma worden kwetsbare 

(wees)kinderen uit het weeshuis “Friends Children‟s Home and Orphanage” in 

Ghana structureel ondersteund. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven (t.a.v. 

zorg en onderwijs) van de kinderen verbeterd en de kans op een betere 

toekomst vergroot. 

De kinderen die op dit moment hiervan profiteren zijn: Genevieve, Geoffrey, 

Victor, Zerubabel, Peace, Mark, Delight, Ernest, Mawunyo, Sammy en Peter.   

Drie van de vier 

jongens op de foto 

hiernaast worden al 

gesteund door onze 

Adoptieouders. 

Helaas zijn er nog 

veel meer 

kinderen, die uw 

steun hard nodig 

hebben en goed 

kunnen gebruiken 

om hun 

ontwikkelings-

mogelijkheden te 

vergroten. 

 
                               (Foto van links naar rechts; Geoffrey, Sammy, Victor en Simon) 

Wilt u ook een kind/jongere direct kunnen steunen? Vul dan het 

aanmeldingsformulier; Adoptieprogramma in en stuur het terug naar The 

Dreams in Africa Foundation.  

Voor meer info over het Adoptieprogramma, klik hier.    
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Volg ons via de sociale media: 

  HYVES 

  FACEBOOK 

  

 

 

Folder stichting DIA  

Voor een beknopt overzicht van onze 

missie, doelstelling en actviteiten kunt u 

onze folder raadplegen. Download hier. 

 

 

Jongerenreis naar GHANA 

zomer 2012! 
 

In samenwerking met Stichting Via Passie 

organiseren wij aankomende zomer een 

groepsreis met 20 jongeren tussen de 15 

en 25 jaar. De meesten zijn eerder met 

het Merlet College Mill naar een 

ontwikkelingsland afgereisd. De jongeren 

hebben een inspanningsverplichting om 

sponsorgelden in te zamelen voor het 

project in Ghana, waar we 5 dagen in het 

weeshuis en gastgezinnen zullen 

verblijven. Voor meer informatie over de 

reis, kijk op de website. 

http://dreamsinafrica.org/sponsoring/sponsoren-en-adoptieouders/
http://dreamsinafrica.org/wordpress/wp-content/uploads/Aanmeldingsform.adoptieprogramma.DIA_2.pdf
http://dreamsinafrica.org/programmas/financieel-adoptieprogramma/
http://www.dreamsinafrica.hyves.nl/
http://www.facebook.com/pages/The-Dreams-in-Africa-Foundation/183473631716190?ref=ts&sk=wall
http://dreamsinafrica.org/wordpress/wp-content/uploads/Folder-DiA-1.pdf
http://www.via-passie.nl/
http://www.via-passie.nl/reizen/presentatie-ghana-2012/
http://www.dreamsinafrica.hyves.nl/
http://www.facebook.com/pages/The-Dreams-in-Africa-Foundation/183473631716190?ref=ts&sk=wall
http://www.flickr.com/photos/dreamsinafrica/


 
Sponsoractie “Women shop voor women” een groot succes! 
 

Het was niet alleen een zeer gezellige, zonnige dag maar ook een zeer zinvolle 

dag! De kledingmarkt Women shop for women op 25 september 2011 heeft 

maar liefst 2000,- Euro opgehaald ten behoeve van het weeshuis in Ghana. 

Doormiddel van het bouwen en verbeteren van de benodigde voorzieningen en 

faciliteiten, zal de kwaliteit van leven voor de weeskinderen verbeteren. 

Met het opgehaalde bedrag kunnen er drie noodzakelijke voorzieningen worden 

gefinancierd, namelijk; 

1. Studieruimte + inrichting; waar de kinderen na school huiswerk kunnen 

maken en studeren. 

2. Drie badhokken; waar de meisjes zich kunnen wassen. 

3. Water tank; waarin zuiver drinkwater uit de put kan worden opgeslagen en 

vervoerd. 

Nogmaals hartelijk dank aan Meike, Janneke, Marieke en Lieske  voor hun grote 

inzet en enthousiasme en aan alle bezoekers en kledingdonateurs! 

 

Voor meer foto‟s ga naar onze facebook pagina en vind deze pagina „leuk‟.  

 
Met vriendelijke groeten, 

Namens  

Noor van Hout, Voorzitter 

                                                                              

                                                                                         

 

Inkomende POST 

Onderwerp: Nieuw en veilig onderkomen 

voor de weeskinderen. 

Afzender: de projectmanager David 

Kporfor, The Friends Foundation, Ghana. 

“Dear friends, I can say I am very happy 

because the children are saved in a walled 

and iron gated home. They are studying 

and conversing happily. 

I once again want to use this opportunity 

to thank you very much for laying down 

your lives to realize this with us. I know it 

is an everlasting facility that is going to 

benefit even children yet unborn. All the 

children, the staff and volunteers wish you 

a sound sleep as you get up tomorrow 

morning to continue with your life's 

journey. Yours, David” 

 

BEDANKT! 

  

In elke nieuwsbrief willen wij iemand 

bedanken voor zijn of haar steun aan  

The Dreams in Africa Foundation.  

Ditmaal bedanken we diëtistenpraktijk:  

Vitasens 

Zij steunt met haar donatie belangrijke  

zelfvoorzienende projecten van The Friends  

Foundation (NGO) in Ghana.  

Lees meer; 

http://www.vitasens.nl/betrokkenheid/the-

dreams-in-africa-foundation 

Met dank aan Ilse van Heumen, Anja  

Daniëls, Gerda Wilhelm en Anne Wentink. 

 
 

The Dreams in Africa Foundation  

Korhoenderveld 44 

5431 HH Cuijk  

Tel.: 0485-321193 

info@dreamsinafrica.org 

www.dreamsinafrica.org  

KvK 50872060  

Bank 455413401 
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