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Alafya Foundation 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weharvano(@)zonnet.nl 
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Uitvoerend Secretaris 
Mw. G.A. Osei van Noort 

Voorzitter  
Hr. J.A.W. van Vliet 

Penningmeester, Secretaris 
Mw. H.P. Harleman van Noort 

BELEIDSPLAN  
Het beleid van deze kleine stichting is er op gericht om kinderen in staat te 
stellen om naar school te gaan. En wel juist die kinderen die door de 
omstandigheden waarin zij leven daar niet toe in staat zijn. Het zijn kinderen 
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zonder eigen ouders die met elkaar wonen in een kinderhuis en van daaruit 
naar school gaan. En kinderen die anders veelal op straat zouden leven 
omdat ouders buiten beeld zijn. De achtergronden van de kinderen worden zo 
in kaart gebracht. En van daaruit wordt besloten wat de juiste plek voor een 
kind is. Zo komen de meeste kinderen weer in hun groot- familie terecht, en 
gaan vanuit die situatie naar school. Alles aangaande onderwijs in Ghana 
moet door de mensen zelf betaald worden. De financiële ondersteuning van 
de Alafya Foundation maakt het mogelijk dat de genoemde kinderen, jongens 
en meisjes naar school gaan. Onderwijs en dien ten gevolge kennis is een 
deur openen naar de toekomst, maar tevens een zaak van lange adem. 
kinderen stimuleren om vol te houden, het huiswerk voor de school te doen, in 
een omgeving waar lang niet alle kinderen naar school gaan. 

BELONINGSBELEID  
Er is geen beloningsbeleid. Twee jaarlijks -in Januari en Juli- krijgen de 
sponsors een bedankbrief voor hun inzet in het afgelopen jaar, met informatie 
over de stichting en de kinderen. Er zijn geen salarissen en vergoedingen 
binnen onze stichting en de eventuele onkosten zijn laag, denk bijvoorbeeld 
aan de dank- en contact brieven 2x per jaar (enveloppen, postzegels, 
fotokopieën). Qua communicatie gaat zoveel mogelijk per mail. 

DOELSTELLING 
Kinderen een toekomst proberen te bieden, maar daar moeten zij zelf ook aan 
mee werken. Door ervaring laten ontdekken dat eigen inzet en volhouden leidt 
tot slagen en het krijgen van zelfvertrouwen. Vanuit deze plek hun weg in het 
leven van de Ghanese samenleving te vinden. Dus: scholing en opleiding  zijn 
essentieel! 
          Dit alles gebaseerd op een christelijke levensovertuiging, van waaruit 
de Alafya Foundation haar werk wil doen in Ghana. Specifiek het kinderhuis 
‘The Kids´ Shelter in Sunyani met 16 kinderen, en de vele schoolkinderen die 
worden ondersteund door het Schoolfonds in het Noorden van Ghana, in 
Bolgatanga. Ondersteund om naar school te gaan, om een opleiding te 
volgen. Dit zijn er ongeveer 120, op dit moment in 2017! 

FIANCIELE VERANTWOORDELIJKHEID  
Onze stichting wordt financieel gesteund door particulieren, vrienden, 
kennissen en vele anderen. Diverse kerkelijke gemeenten die ons via hun 
Diaconie ondersteunen, maandelijks, jaarlijks of anderszins. Soms worden er 
kleine acties ondernomen met onze stichting als doel! Bijvoorbeeld Kennemer 
college in Beverwijk/ Heemskerk met een sponsorloop en andere activiteiten. 
Ook schrijven we soms instellingen en kerken aan met de vraag om een 
mogelijk bijdrage. Bijvoorbeeld bij de flesseninname van de Albert Heijn een 
vraag om de statiegeld bonnen voor de stichting Alafya te doneren. 
           



De Alafya Foundation is helemaal afhankelijk van giften. Deze giften komen 
door de jaren heen van:  

1.    Particulieren: Maandelijks tussen de € 5  en € 60  

2.    Particulieren: Jaarlijks een vast of wisselend bedrag 

3.    Diaconieën  van verschillende kerken: Jaarlijks of via speciale collecten 1

4.    Acties die gevoerd worden in diverse situaties (zie bovengenoemde voorbeelden) 

5.    Eenmalige giften van instellingen, bv. een Rotary Club 

6.   Kwartaal-bijdrage  van de Salvatoriaanse Gezins-adoptie 2

De achtergronden van de donateurs zijn divers. Kerkelijk en niet kerkelijk, 
maar door de jaren heen hebben zij ons zeer trouw gesteund op het financiële 
vlak! De mensen kunnen zelf aangeven waarvoor zij hun gift geven. Daarom 
maken wij gebruik van verschillende rekening nummers met eigen 
bestemming.  

ZAKELIJKE GEGEVENS EN SALDI 

Hieronder staan de vier rekeningnummers vermeld met hun individuele 
kenmerk, alle rekeningnummers vallen onder de naam Alafya Foundation. 

1. NL39ABNA *******078  Voor het kinderhuis / Sunyani 

 Saldo 31 december 2017 €15.205,90 credit 

2. NL89ABNA *******129    Voor het schoolfonds / Bolgatanga 

 Saldo 31 december 2017 €11.225,70 credit 

3. NL36ABNA *******682   Voor schoolkinderen / Bolgatanga 

 Saldo 31 december 2017 €301,46 credit 

4. NL27ABNA *******440   Betaalrekening 

 Saldo 31 december 2017 €1.389,13 credit / betaalrekening 

Al jaren lang is het zo dat het saldo bij de rekeningnummers van punt 1 en 2 
het saldo op 31 december ongeveer gelijk is aan het saldo op 1 januari van 
datzelfde jaar. Het hele jaar door is er gewerkt met dit geld in Ghana. Dit 

 Vanuit de Alafya Foundation wordt ook  aan diaconieën gevraagd om 1

ondersteuning.

 Deze bijdrage word aangewend voor de situatie in Bolgatanga.  2



betekent dat we steeds weer een jaar verder kunnen. Vanuit de stichting 
willen we hier duiden dat we werken met het geld dat ons wordt toevertrouwd 
en daarmee voor kinderen een deur openen naar de toekomst. We voelen 
ons verantwoordelijk voor de juiste besteding! Dat is noodzaak want onderwijs 
duurt jaren! Ook hier geldt de lange adem! 


