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De Doelstelling van de STICHTING CHILDREN'S DREAMS FOR AFRICA: 

Steunfondsen (niet op gebied van welzijnszorg) 

Het bevorderen van de educatie en het naar school gaan van kinderen, waaronder ook kinderen met 

een handicap of afwijking, in Maneah, een arme wijk buiten de hoofdstad Conakry en omgeving in 

de Republiek Guinee (West Afrika)   

Actueel beleidsplan: 

Onderhoud van de school en de medische post, welke reeds door de Stichting zijn verwezenlijkt. 

Nieuw op te zetten project om de mensen en kinderen te leren hun eigen groenten en fruit te 

verbouwen en zo voor zichzelf leren zorgen. Hiervoor is geld nodig om een waterput te slaan, 

gereedschap voor de grond te bewerken en de aankoop van zaden en bemesting.  

Er moeten mensen worden opgeleid om de bevolking hiermee te helpen en toezicht te houden om 

te voorkomen dat er wordt gestolen of vernield. 

Omdat de kinderen beperkt zijn in de Engelse taal, die alom gebruikt wordt, willen wij op korte 

termijn opstarten met het geven van Engelse les aan de school. 

 

Inkomsten: 

De inkomsten worden enkel en alleen verworven uit donaties. Er wordt geen vermogen opgebouwd 

maar het geld dat binnen komt, wordt ook weer besteed in de projecten. 

De Inkomsten worden uitgegeven aan goederen en onderhoud in Afrika naar gelang het meeste 

nodig is en hoeveel geld wordt ontvangen. 

 

Bestuurssamenstelling:  

Het Bestuur bestaan enkel uit de voorzitter de heer Kante, Karfala 

 

Beloningsbeleid: 

De heer Karfala werk geheel vrijwillig en declareert alleen zijn daadwerkelijke gemaakte kosten. 

 

 

 

 



 

 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten in 2019 en 20120: 

In 2019  is in Africa alleen gewerkt aan onderhoud aan school en medische post. Ook zijn er veel 

gesprekken geweest over de opzet en aanpak van het nieuwe groente project en zoeken naar 

mensen aldaar die hier vrijwillig aan mee willen werken. 

In 2019 is er een Scholenproject in Nederland geweest om kinderen op scholen te laten kennis 

maken met de Afrikaanse Cultuur en de muziek uit Afrika. O.a. workshops met djembee's en 

Afrikaanse  trommels. Dit heeft geresulteerd in een donatie van € 1000,00 van de Weldadige 

Stichting Heutz. 

In 2020 is er helaas door de komst van het Corona virus niet veel meer kunnen gebeuren. Er kan op 

scholen nu weinig inzet plaats vinden. Reizen naar Afrika kan en mag ook niet. De plannen voor het 

groente project zijn wel in Afrika opgestart en inmiddels is er een waterput gerealiseerd. Ook is  een 

grote muur gebouwd met een stevige afsluitbare poort om het bouwland waar het groente project 

wordt gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 


