
 

 

Nieuwsbrief mei 2017 

   

 

Beste mensen, 

 

Mijn werk; ontwikkelingswerk, deze Stichting, Let’s Go Africa (LGA, Community Development 

Internship and Volunteer Agency) is mijn passie. Verantwoordelijkheid nemen voor de wereld waarin we 

leven en mensen verbinden om te leren van elkaar. Samenwerken aan initiatieven, innovatieve projecten, 

waar kinderen en mensen van kunnen leren, groeien en ontwikkelen. Kortom, groei en ontwikkeling 

stimuleren daar waar onze bijdrage het hardste nodig is. Ons doel is om de kwaliteit van de zorg-/leef- en 

leeromgeving van organisaties en scholen in Ghana en via onze LGA vrijwilligers en stagiaires ook in andere 

Afrikaanse landen te verbeteren! In deze nieuwsbrief breng ik je graag op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen. 

 

Met speciale dank aan alle vrienden, vrijwilligers en sponsoren voor jullie grenzeloze steun en 

vertrouwen, dat we nodig hebben om dit werk te kunnen doen en voortzetten! 

 

Noor van Hout 
 



  

 

Update 
 

 

Het vuur voor mijn passie heeft lange tijd op een laag 

pitje gebrand. Met name door de pijn en het 

rouwproces (wat langer duurt en meer impact heeft 

dan ik dacht), vanwege het plotselinge overlijden van 

een zeer geliefd en belangrijk persoon in mijn leven 

en voor de Stichting; mijn vader, Hein van Hout (ex-

penningmeester). Ondanks dat heb ik ons doel niet 

uit het oog verloren. Ook zonder nieuwsbrieven heeft 

het werk niet stil gelegen. Enkele belangrijke 

gebeurtenissen beschrijf ik hieronder: 

Dec 2014   Bart Vergeer werd onze nieuwe 

Penningmeester, waar we heel blij mee zijn. 
 

Dec 2015   We hebben afscheid genomen van 

bestuurslid; Lize Mast en verwelkomen Monique 

Dekker als nieuw bestuurslid (zie intro verderop in de 

mail). 

Jan 2016   We hebben twee nieuwe lokale 

onderwijsprojecten geadopteerd; 

1. The Holy Heart Foundation in Kasoa 

2. Future Stars International in Budumburam 

Het doel is om de leeromgeving te optimaliseren voor 

de kinderen in deze achtergestelde gebieden 

doormiddel van renovatiewerkzaamheden, de 

aanschaf van leermaterialen en schoolmeubilair, 

lerarentraining en de bouw van nieuwe 

noodklaslokalen.   
 



 

 

Nov 2016   Alle kinderen (zestien in totaal) van het 

kindertehuis; The Friends Foundation in Klikor gaan 

naar school dankzij structurele steun van onze 

financiële “adoptieouders”. Hiervan zijn vier 

kwetsbare kinderen die onderdeel uitmaken van het 

Family Based Care Programma, waarbij we de 

kinderen ondersteunen en stimuleren om bij familie 

te blijven wonen in de gemeenschap. Onze visie: 

“Families zijn een betere optie dan kindertehuizen, 

zolang dat kan!” 
 

 

 

Dec 2016   Ter ere van het 2-jarig bestaan van 

ISocial TV in Ghana (onze lokale mediapartner) is er 

geld ingezameld met het Statue of Charity event in 

the Accra Mall. Hiervan wordt een bijzonder 

gemotiveerd en intelligent maar ook kwetsbaar kind 

gesponsord in Budumburam om naar school te 

kunnen gaan. Dit is een jaarlijks terugkomend event, 

waarvan we hopen dat meer kinderen van deze lokale 

steun gebruik kunnen maken in de toekomst. 
 

 

 

Jan 2017   Tijdens het Nieuwjaarsconcert in Leuven 

heeft Matthise Gosselink (bestuurslid) een cheque ter 

waarde van 2.250,- Euro in ontvangst mogen nemen. 

Hiervan worden bijzonder mooie, lokaal 

geproduceerde AMO leermaterialen aangeschaft 

voor onze twee nieuwe onderwijsprojecten. 

Daarnaast wordt er een training georganiseerd voor 

alle leerkrachten. Met speciale dank aan Kiwanis 

Belgie! 

 

 

Voor een bedrag van minimaal 500,- Euro willen we 

meer lokale scholen helpen aan deze prachtige en 

educatieve onderwijsmaterialen plus teacher 

training. Voor meer informatie over het AMO 

Programma check de website: 

http://www.amoprogramme.org/ 

 

http://dreamsinafrica.us15.list-manage2.com/track/click?u=5925369096b99fd89275cd110&id=a2dce06d84&e=a5e2d64ecd


 

 

Zoals de meeste van jullie wel weten, hebben we in de tussentijd een prachtige en gezonde dochter 

gekregen; Yara (geboren 24-2-2016). Daarnaast heb ik me als freelance Consultant en Orthopedagoog twee 

jaar lang bezig gehouden met het verbeteren van de zorg en het onderwijs van Save Our Lives Ghana in 

Anwiankwanta. In September vorig jaar zijn de deuren geopend van de nieuwe Pre-school voor kinderen 

in de gemeenschap en komend schooljaar start ook de basisschool, waar ik tevens het curriculum voor heb 

geschreven. De laatste maanden heb ik gewerkt voor Multikids Inclusive Academy. Ook deze scholen zijn 

voorzien van de AMO leermaterialen en teacher training. 

Ter nagedachtenis van mijn vader, Hein van Hout, 

gaat team van "Let’s Go Africa" deze zomer de 

Kilimanjaro in Tanzania bedwingen. Mijn vader 

moest tijdens de laatste klim in 1978 vanaf de kibo 

hut op weg naar de top helaas afhaken vanwege zijn 

hardnekkige bloedneuzen. Zo vader, zo dochter 

maken we van deze gelegenheid gebruik om 

sponsoren te werven voor onze onderwijsprojecten in 

Ghana. Laten we hopen dat het LGA-team, 

waaronder Roel en Niek van Hout, ter ere van onze 

Pa het wel halen en een mooi sponsorbedrag kunnen 

verzamelen. Zoals hij dat deed tijdens de Nijmeegse 

4-daagse elke zomer. “Met twee vingers in mijn 

neus”, zei hij altijd stoer. Zelfs met acute leukemie 

onder de leden bleek een paar weken later. Dat 

gevecht kon zelfs mijn altijd sterke, stoere en gezonde 

vader niet winnen. 



 

 

“Enkele weken geleden ben ik door Noor benaderd met de vraag of 

ik in het bestuur van The Dreams in Africa Foundation zitting zou 

willen nemen. Ik voelde me vereerd en hoefde er geen seconde over 

na te denken. Nou ja, één. 

Graag stel ik me even voor. Mijn naam is Monique Dekker en ben 

woonachtig in Cuijk. Ik ben getrouwd met Paul en heb twee 

kinderen;  Marieke (29) en Stijn (26). Sinds 7 maanden ben ik ook 

trotse oma van Bastian.  

Vanaf de oprichting in 2010 heb ik de stichting van nabij op een 

mooie manier zien ontwikkelen en heb het altijd een warm hart 

toegedragen. Ik heb een kleine bijdrage kunnen doen door een kind 

te sponsoren en fondsen te werven. Het is echter altijd een 

verlangen van mij geweest om meer te doen. Het echte 

ontwikkelingswerk. Het klimaat en de angst voor het onbekende, 

weerhielden mij totdat Susan, die zeer actief was voor de stichting, 

met de MH17 neerstortte en enkele weken daarna Hein plotseling 

overleed. Toen wist ik dat ik iets van hun werk wilde voortzetten 

en mijn angst moest overwinnen. 

In 2015 kwam die overwinning en ben ik samen met Nellie, Anja 

en Josina naar Ghana gevlogen. Bijna 4 weken hebben we op een 

school in Kasoa en Budumburam Community vrijwilligerswerk 

gedaan. Ook hebben we het kindertehuis bezocht waar Noor al die 

jaren heeft gewerkt en ik alleen maar van de foto’s en de verhalen 

kende. 

Het heeft diepe indruk op me gemaakt. Het geeft me een ontzettend 

goed gevoel om aan de slag te gaan als bestuurslid. Ik hoop dat ik 

met mijn achtergrond in het onderwijs en ervaring in 

verschillende bestuursfuncties een goede bijdrage kan leveren!” 
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Our mailing address is: 

The Dreams in Africa Foundation  

Korhoenderveld 44 

5431 HH Cuijk 

The Netherlands 

  

Kvk 50872060  

BIC: ABNANL2A • IBAN: NL93ABNA0455413401 • ANBI: 8229.74.800 

 

Met de verworven ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) -status zijn al uw giften 

belastingaftrekbaar. 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list  
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