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1. Over de Stichting 

Youth For Africa (Y4A) is een stichting waarbij jongeren uit Rijssen in leeftijdsgroep van 16 tot 22 jaar 
onder begeleiding van volwassenen zich inzetten voor kansarmen in Afrika en acteert vanuit een 
christelijke overtuiging. 

 

2. Doel van de stichting 

Bouwen aan een duurzame lange termijn inspanning van jongeren in Rijssen om hun permanent 
bewuster te maken van wie de naaste is en vooral wie God is. 

Door middel van uiteenlopende projecten zamelen wij geld in om door deel te namen aan bestaande 
projecten te helpen bij het bouwen van scholen en gezondheidscentra, waterputten voor schoon 
drinkwater te slaan, ondersteunen bij het creëren van voedselvoorziening, hulp bieden aan 
zwerfkinderen en creëren van werkgelegenheid. 

 

3. Het ontstaan 

In 2018 heeft een groep jongeren uit Den Ham via de Stichting Diaconale Projecten Den Ham zich 
ingezet voor een project in Ghana. Dit hebben zij gedaan voor de Stichting Kinderhulp Ghana 
(gevestigd in Rijssen, www.kinderhulpghana.nl) die daar reeds vanaf 2000 actief is. De stichting 
Kinderhulp Ghana zet zich in voor kansarme kinderen in Ghana. Deze stichting wordt aangestuurd en 
de uitvoering ervan wordt gedaan door volwassenen. 

Het idee voor de oprichting van Stichting Youth for Africa is ontstaan nadat één van de 
bestuursleden op het idee was gekomen om net als de groep jongeren in Den Ham dit te gaan 
organiseren voor een groep jongeren uit Rijssen. Het idee is dat niet volwassenen maar juist 
jongeren zich inzetten voor deze doelgroep. Nog een verschil met Stichting Kinderhulp Ghana is dat 
Stichting Youth for Africa zich in te toekomst overal in Afrika in wil kunnen zetten voor jongeren die 
zonder hulp een kansarme toekomst hebben. 

 

4. Missie, Kernwaarden en Visie 

4.1 Missie 
Kansarme kinderen in Afrika een hoopvolle toekomst geven. 
 

4.2 Kernwaarden 
Vanuit vertrouwen werken wij resultaatgericht, samen met betrokken (lokale) partners aan een 
duurzame verbetering van de situatie van deze kansarme kinderen. 
 

4.3 Visie 
Vanuit onze Christelijke identiteit willen wij onze naaste “tot een hand en voet zijn” (2Kor.1:3-5). Wij 
vinden dat ieder kind het recht heeft op een veilig thuis, toegang heeft tot schoon drinkwater, 
medische zorg en onderwijs. 
Weeskinderen een nieuw “thuis” te geven. Gehandicapte kinderen worden opgevangen in een 
dagopvang. Er worden scholen gebouwd om kinderen toegang te geven tot goed onderwijs. Er 
worden scholen en klinieken gebouwd voor toegang tot medische zorg. Waterpompen worden 



geslagen om kinderen te voorzien van schoon en fris water. Middels het scheppen van banen met 
toekomst perspectief willen wij de kinderen een stabiele bron van inkomsten geven. 

 

5. Projecten 

Om een start te maken hebben wij contact gelegd met Stichting Kinderhulp Ghana en is het idee 
ontstaat om als eerste project in de zomer van 2020 naar Ghana te gaan met onze jongeren waar 
deze stichting vanaf 2000 actief is.  

Het plan was om dit in de zomer van 2020 (van 13 tot 27 juli) te laten plaatsvinden met 20 jongeren 
en 8 volwassenen. Door het Coronavirus dat roet in het eten gooit is het niet mogelijk om het dit jaar 
door te kunnen laten gaan. We hebben daarom besloten het project door te schuiven naar de zomer 
van 2021. 

Het is de bedoeling dat we ons in de toekomt met de stichting gaan inzetten voor verschillende 
bestaande projecten in Afrika. We zullen hierbij de samenwerking op gaan zoeken met bestaande 
stichtingen die al langere tijd actief zijn en waarbij lokale partners betrokken zijn. 

 

6. Lokale partners 

De reden om voor het eerstvolgende project aan te sluiten bij Kinderhulp Ghana is dat zijn als langer 
actief zijn in Ghana en juist de samenwerking die zij hebben met lokale partners vinden we 
belangrijk, want zij kennen het land, de streek en de mensen als geen ander. Zo brengen we de 
kracht van lokale expertise samen met kennis van Nederlands ondernemerschap. Door die 
verbindingen te leggen en te onderhouden, zorgen we doelgericht en daadkrachtig voor echte 
verbetering: een hele nieuwe toekomst voor de kinderen van Afrika. 

Het is de bedoeling dat we ons in de toekomt met de stichting gaan inzetten voor verschillende 
bestaande projecten in Afrika. We zullen hierbij de samenwerking op gaan zoeken met bestaande 
stichtingen die al langere tijd actief zijn en waarbij lokale partners betrokken zijn. 

 

7. Wat doen wij bij ons eerste project in Ghana 

 

7.1 Kwetsbare groep 
Veel kinderen gaan niet naar school en zwerven rond in het gebied. Vanuit onze christelijke identiteit 
willen we deze grote groep kinderen een toekomst geven. Daarom richt de stichting zich niet alleen 
op de dagopvang van zwerfkinderen, maar doen we meer voor de kwetsbare groepen in dit gebied. 
 

7.2 Onderwijs 
Door onderwijs, waterputten en zorg geven we kinderen in Afrika een toekomst! Met de hulp van 
onder andere ondernemers en donateurs in Nederland, zetten we het bijzonder gedreven Ghanese 
team in zijn kracht. Zo komt een hoopvolle toekomst ineens dichtbij! 
 
 

 



7.3 Gezondheidszorg 

7.3.1 Waterpompen 
Leven begint met water. En het liefst water wat schoon is en binnen loopafstand, want met water 
verandert alles. Water is van levensbelang en daarom zijn waterpompen zo belangrijk. Inmiddels zijn 
er al 15 én komen er nog vijf bij. Daardoor hebben nu al 10.000 mensen dagelijks toegang tot schoon 
drinkwater. Dat frist lekker op! 
 

7.3.2 Klinieken 
Naast de basisvoorzieningen water en voedsel is toegang tot gezondheidszorg van levensbelang. Er 
zijn al zeven klinieken en er komt er nog één bij. Dat vinden we erg goed nieuws. Daarmee hebben 
55.000 mensen toegang tot gezondheidszorg en helpen we de hele regio een grote stap vooruit. 
 

7.4 Sociale Zorg 

7.4.1 Dagopvang 
Voor veel kinderen in Nsoatre is overleven een grote uitdaging. Kinderen met elk hun eigen dromen 
en talenten, maar vaak niet de mogelijkheden om daar wat mee te doen. Elke dag worden er 250 
kinderen opgevangen in de dagopvang. Deze kinderen helpen we met eten en drinken, medicijnen, 
kleding en onderwijs. Zo bouwen we aan de toekomst! 
 

7.4.2 Opvang kinderen met een handicap 
Overal in de wereld zijn kinderen met een handicap, maar niet overal zijn de voorzieningen om deze 
kinderen op te vangen zo goed als de mogelijkheden die we in Nederland hebben. Bij het project van 
Kinderhulp in Ghana in Nsoatre krijgen met een handicap bijzondere aandacht. Op dit moment 
worden daar 18 kinderen met een beperking opgevangen én komen er in de toekomst nog meer bij. 
 

7.4.3 Kindertehuis 
Droog blijven als het regent, niet op straat hoeven te slapen, terwijl het daar niet veilig is en elke dag 
een volle maag. Daar gaan we voor! Helemaal als het gaat om kinderen zonder familie, want elk kind 
telt mee. Op dit moment vinden 19 weeskinderen een veilig thuis bij ons. Deze kinderen hebben nu 
een dak boven hun hoofd, elke dag voldoende voedsel en gaan naar school. De toekomst begint 
vandaag! 
 
7.4.4 Herstel gebroken gezinnen 
Echtscheidingen hebben vaak armoe tot gevolg en hebben diepe impact op het leven van kinderen. 
Onze social workers gaan actief de dorpen in om gebroken gezinnen hulp te bieden en te herstellen. 
Meer dan 200 gezinnen zijn inmiddels weer herenigd. 
 

7.5 Werkgelegenheid 

Nieuwe Banen 
Belangrijk doel is het creëren van banen. Inmiddels hebben al veel mensen een baan kunnen vinden, 
nadat ze een praktijkopleiding hebben gevolgd of in dienst zijn bij onze partner organisatie in Ghana. 
 

 

 



8. Onze organisatie 

Onze organisatie wordt gevormd door een bestuur en een groep volwassen (leiders) 

 

8.1 Het bestuur 
De stichting wordt gevormd door een bestuur dat bestaat uit: 

 Ellen Pouw:  Voorzitter 
 Remy Mijsters:   Penningmeester 
 Matthijs Dommerholt: Secretaris 

 

8.2 Geld inzamelen / Fondsen werving 
Met onze stichting zullen wij voor alle projecten die wij gaan uitvoeren in de toekomst zelf alle 
benodigde middelen inzamelen. Alle bestuursleden, leiding en deelnemers zetten zich op basis van 
vrijwilligers werk in voor de stichting waarvoor niemand een vergoeding zal ontvangen.  
Wij geloven dat gelden inzamelen en fondsenwerving alleen lukt als we de potentiële gevers goed 
voorlichten over wie we zijn, wat we voor hebben (onze visie) en wat we hopen te bereiken (onze 
missie), onze activiteiten (projecten en fondsenwerving) en onze bestedingen (financiële 
verantwoording). Het informeren van  

 

8.3 Financiële verantwoording 
De penningmeester zorgt voor een goede administratie en is verantwoordelijk voor een goede 
financiële verslaglegging. Ieder jaar worden de financiën gecontroleerd door de kascommissie die 
bestaat uit twee personen. Zij zullen ieder jaar een kort verslag doen van hun bevindingen. De leden 
kascommissie mogen maximaal 2 kalenderjaren deze functie uitoefenen om een goede 
onafhankelijke en controlerende functie te waarborgen. 
 

8.4 Overlegstructuur 
Iedere maand (m.u.v. de maanden juni, juli augustus) komen de leiding en jongeren bij elkaar om 
terug te kijken op wat ze de afgelopen periode hebben gedaan en nemen ze de plannen door voor 
de komende tijd. Het bestuur en de leiding daarnaast één keer per maand bij elkaar voor overleg. 
 


