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Africa Another Way 
	

Jaarverslag 2020 	
 	

 	
1. Presentatie van de Stichting 

 	
1.1 Ontwikkeling, het hoofddoel van de stichting    	
 	

Het doel van de stichting is om financiële en morele hulp te bieden aan kinderen, 
onderwijsinstellingen en gemeenschappen die in de sociale periferie van West-Afrikaanse 
landen wonen, en het onderwijs, de intellectuele ontwikkeling van gesteunde kinderen en de 
beroepsopleiding van vrouwen in de gemeenschappen te bevorderen.	
 	
Het doel van de Stichting is om op een authentieke manier Afrika in Hongarije te leren kennen, 
een houding te vormen, de acceptatie van anderen te bevorderen, te begrijpen en te dulden.	
 	

1.2 Activiteiten van de Stichting	
 	
Om je doelen te bereiken:	
 	

Volgens de Wet op het Nationaal Onderwijs CXC 2011, Sectie 2, Sectie 3 (2): activiteiten op 
het gebied van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling van vaardigheden en verspreiding.	

i. ondersteunt kinderen met financiële middelen (betaling collegegeld, levering van 
schoolbenodigdheden ); 

ii. bevordert de ontvangst van passend onderwijs en opleiding, en bereidt zo voor op de 
eisen en uitdagingen van de arbeidsmarkt en het leven. 

iii. Authentieke kennismaking met Afrika in Hongarije, attitudevorming, promotie, begrip 
en tolerantie van acceptatie van anders-zijn. 

Voert culturele activiteiten uit (Wet XX van 1991 betreffende de taken en bevoegdheden van 
lokale overheden en hun organen, republikeinse agenten en bepaalde centrale ondergeschikte 
organen, § 121 a) -b), waarbij	
i. het onderwijs word bevordert, de intellectuele ontwikkeling, het behoud van 

volkstradities en kunsteducatie van ondersteunde kinderen.	
ii. het geven van lezingen over West-Afrikaanse landen in Hongarije en het promoten 

van Hongarije in die landen,	introductie van Afrikaanse kunst in Hongarije	
 	

iii. verleent culturele diensten, ondersteunt organisaties voor podiumkunsten, lokale 
bescherming van cultureel erfgoed; steun voor lokale openbare culturele activiteiten 
(Wet CLXXXIX van 2011 op de lokale overheden van Hongarije, artikel 13 (1) 
(7)),          	

iv. publiciteit van het werk van musici, beeldend kunstenaars en personen die zich 
bezighouden met literaire activiteiten (deelname aan tentoonstellingen, optredens, 
beurzen) in overeenstemming met de XX. Artikel 121 a) -b) van de wet.	
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De activiteiten van de stichting in Hongarije	
 	

a) fondsenwerving om doelen te bereiken 
b) werving van vrijwilligers 
c) authentieke bewustmakings- en bewustmakingscolleges over Afrika voor scholen, bedrijven, 

lokale gemeenschappen, Afrikadagen en diverse evenementen om kennis te maken met de 
Afrikaanse cultuur en de levensomstandigheden van Afrikaanse mensen en kinderen 

d) het versterken en koesteren van Hongaarse Afrikaanse culturele betrekkingen; 
e) organisatie van tentoonstellingen, evenementen, promotie van boeken en publicaties ter 

bevordering en versterking van Afrikaanse culturen en kunsten. 

Om de financiële voorwaarden voor het bereiken van de doelstellingen te waarborgen, kan de 
Stichting de volgende economische en zakelijke activiteiten uitvoeren die rechtstreeks verband 
houden met het bereiken van de doelstellingen:	

	
• verkoop van Afrikaans handwerk(muziekinstrumenten, kleding, souvenirs);              	
• verkoop van boeken en publicaties over Afrika.	

 	
1.2 Adres    	

 	
De zetel van de stichting: 1148 Boedapest, Kerepesi út 78 / B, 1 p. 3. ze . 2.	

 	
1.3 Oprichter    	
 	

                      dr. Andrea Gyurácz	
                      naam moeder: Pete Mária Magdolna	
                     adres: 1173 Boedapest, Vadkacsa utca 10 / C	

 	
1.4 Vermogen van de oprichters:    	
 	
De oprichtende start-up activa: HUF 500.000, dat wil zeggen vijfhonderdduizend forint in 
contanten, dat was volledig verstrekt door de oprichter. 

 	
1.5 Raad van Toezicht    	

 	
De oprichter benoemt een raad van toezicht van vier natuurlijke personen om het beheer van de stichting 
te voeren activa. De oprichter behoudt zich het recht voor om de voorzitter van de raad van toezicht te 
benoemen. 

  
Voorzitter van de Raad van Toezicht (naam, adres, naam moeder):	
 	
   De Jager Katalin	
2038 Soskút , Zalagyöngye utca 33.	
   naam moeder: Katalin Bankovics 	
Andere leden van de raad van toezicht (naam, adres):	
 	
   Jim Cornelis Theodorus de Jager	
2038 Soskút , Zalagyöngye utca 33. 
   moeders naam is Geurts Berendina	
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   György Szabó	
1214 Boedapest, Orion utca 5., 1. em . 8.	
moeders naam is Maria de Grote 
	
   dr. Andrea Gyurácz	
1173 Boedapest, Vadkacsa utca 10 / C	
naam moeder is Mária Magdolna Pete 
	

2. Presentatie van het basisdoel en de activiteiten van algemeen nut die in het lopende jaar zijn 
uitgevoerd	

Onze stichting heeft de volgende projecten in West-Afrika voortgezet en uitgebreid en geëxploiteerd:	
 	
(1) Bamako Child Support Program (Bamako, Mali)	
 	
In Mali gaat 30% van de kinderen helemaal niet naar school en het analfabetisme is bijna 80%. Het doel 
van het ondersteuningsprogramma is het betalen van collegegeld in de sloppenwijk Sans-fils in 
Bamako, een plaats waar geen gratis school is voor kinderen van wie de ouders hun kinderen met goede 
vaardigheden niet naar school konden laten gaan.	
De kinderen zijn allemaal studenten van de École Chérifoula. Studenten werden voorgesteld door hun 
docenten. Elk kind heeft symbolische adoptieouders nodig, goedbedoelende supporters om hun studie 
voort te zetten.	
De sponsors betalen het collegegeld en de schoolboeken van de kinderen van hun keuze met een 
symbolische adoptie voor een jaar - een maandelijks beursbedrag van HUF 3.000 / kind. Het geld wordt 
elk kwartaal rechtstreeks aan de school betaald, tegen een ontvangstbewijs. In ruil daarvoor krijgen we 
regelmatig informatie over de studievoortgang van het kind in de vorm van rapporten en attesten. 
Daarnaast faciliteren we het contact tussen het kind en de sponsor zoveel mogelijk door middel van 
cadeaupakketten, brieven en materiële donaties.	
De Stichting had in het studiejaar 2019-2020 89 kinderen in het ondersteuningsprogramma. In de 
periode 2020-2021 (oktober-december 2020) kregen 100 kinderen basisonderwijs. 
Naast individuele ondersteuning is de stichting in 2020 gestart met het financieren van het ICT-
onderwijs van de bovenbouw (klas 7 – 9) en de internetverbinding en het abonnement op de school. 
Tijdens de pandemie hebben we de school kunnen helpen bij het uitwerken van een 'afstandsonderwijs'-
programma, waarbij de kinderen wekelijkse projecten hadden. Ze bezochten de school een keer per 
week waar ze instructies en lessen kregen en hun werken konden inleveren. 
 
(2) Samen tot afstudeerprogramma (Bamako, Mali) 
	
Het doel van het programma is om de 9e klas studenten die al zijn afgestudeerd aan de École Chérifoula 
en hun laatste jaar van de middelbare school en daarna hun mogelijke universitaire studies, verder te 
ondersteunen. De middelbare school in Mali is 3 jaar.	
 	
Het maandelijkse steunbedrag van HUF 3.000, dat als studiebeurs wordt betaald, is van grote waarde 
voor de studenten, omdat ze het kunnen besteden aan schoolbenodigdheden en uniformen die nodig 
zijn om te studeren.	
 	
De overdracht van het bedrag aan hen werd uitgevoerd door de directeur van de École Chérifoula.	
Voorwaarde van de beurs na het eerste jaar is dat ze een minimum studiegemiddelde van 11/20 halen 
op de middelbare school en geen jaar overdoen. We informeren de sponsors voortdurend over de 
resultaten en certificaten van de studenten.	
 	
In het studiejaar 2019-2020 hebben we 15 studenten ondersteund, waaronder 2 studenten, en het 
studiejaar 2020-21 is gestart door 21 van onze sponsors, waaronder twee al aan de universiteit. 
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(3) Art for Life-programma (Senegal) 

	
Het programma is in december 2016 gelanceerd en heeft tot doel de Senegalese traditionele, tribale 
kunst te helpen behouden en het aanbod van kunst te verzekeren.	
De ontwikkeling van zaailingen door de getalenteerde kunstenaar die in de wijk Grand Yoff van Dakar 
woont, wordt belemmerd en belemmerd door de thuisomgeving. Het doel van het project is om de meest 
getalenteerde kunstenaarszaailingen te verzamelen en hen een betere leeromgeving en kunsteducatie te 
bieden, waarbij beroemde Senegalese culturele figuren, choreografen, muzikanten worden betrokken 
om hen een veilig levensonderhoud te bieden en hen te helpen hun culturele talenten en erfgoed te laten 
groeien .	
Begin 2020 hebben we in totaal 14 kinderen les gegeven, nadat 4 kinderen vanwege onvoldoende 
studieresultaten uit het programma zijn gevallen en een nieuw kind is toegelaten, dus begin 2020. Het 
aantal deelnemers aan het programma was 13. Het bedrag aan ondersteuning is HUF 6.000 per kind per 
maand. Dit dekt collegegeld, inschrijvingsgeld en studieboeken. Het onderwijs dat we bieden is van 
veel hogere kwaliteit dan het onderwijs dat beschikbaar is in de openbare scholen, het biedt een 
leermogelijkheid die beter is voorbereid op het leven en verdere leermogelijkheden. De school loopt 
van begin oktober tot eind juli (10 maanden). 
 
(4) School of Hope-programma (Dakar, Senegal) 
Het programma ondersteunt het onderwijzen van getalenteerde wees-, half-weeskinderen op de Ecolée 
Privée cursus Boun Said Ba in het North Yeumbeul- district van Dakar. In het programma dat in 2018 
werd gelanceerd, steunden we aanvankelijk 11 basisschoolleerlingen en eind 2020 was het aantal 
begunstigden gestegen tot 22. Het collegegeld wordt rechtstreeks aan de school betaald. Het bedrag van 
de ondersteuning is HUF 5.000 / kind per maand, waaruit we het collegegeld, het inschrijvingsgeld en 
de schoolboeken en schoolbenodigdheden voor de ondersteunde kinderen hebben gefinancierd. De 
school loopt van begin oktober tot eind juli (10 maanden). 
Tijdens de pandemie hebben we de school kunnen helpen bij het uitwerken van een 'afstandsonderwijs'-
programma, waarbij de kinderen wekelijkse projecten hadden. Ze bezochten de school een keer per 
week waar ze instructies en lessen kregen en hun werken konden inleveren.	
In 2020 kunnen we vanwege de pandemie de kinderen niet bezoeken. 
 
(5) Newill-academie (Koforidua, Ghana) 

	
Eind 2019 bezochten we de Newill Academy in Koforidua ( regio Estern ), waar we in gesprek gingen 
met de schoolleiders om een leerling ondersteuningsprogramma te starten. Ze stelden 11 getalenteerde 
kinderen voor  de programma's en organiseerden het bezoek van hun families tijdens ons verblijf. 
We hebben ons nieuwe programma begin 2020 aan het publiek voorgesteld, maar toen de pandemie in 
maart 2020 begon en alle scholen gesloten waren en strikt verboden om te bezoeken, stond het 10 
maanden stil. Onze supporters waren trouw en bleven bij ons tijdens deze rustige maanden. Omdat 
reizen niet mogelijk was, konden we de kinderen en de school niet bezoeken. 

	
(6) AEDMP – Centrum voor kinderen met een handicap (Bamako, Mali) 

	
Begin 2020 werd de stichting verzocht de ondersteuning van het AEDMP-centrum en haar kinderen in 
Bamako voort te zetten, aangezien de vorige eigenaar van het programma door gebrek aan middelen 
niet kon doorgaan. Er waren 34 kinderen in het programma tussen de 1 en 23 jaar, sommigen met een 
handicap, sommigen gezond. 
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In maart 2020, net voordat de pandemie begon, konden we de leiders van het centrum en de 
ondersteunde kinderen ontmoeten in Bamako. De kinderen met een handicap hebben het syndroom van 
Down, zijn slechtziend of hebben in hun gehoor een lichamelijke handicap. 
Ons doel is om hen te ondersteunen bij het krijgen van het juiste onderwijs dat ze nodig hebben. Er zijn 
scholen voor kinderen met speciale behoeften in de stad. 
( 7) Ontdek Afrika! 
         	
In het kader van ons lokale programma in Hongarije houden we educatieve lezingen over Afrika en het 
leven van Afrikaanse kinderen, de handhaving van kinderrechten in Afrika en organiseren we 
Afrikaanse muziek- en dansprogramma's (Africa Day, Family Day). 
Vanwege de pandemie konden we pas begin maart 2020 deelnemen aan de Africa Expo. Alle andere 
geplande evenementen en schoolbezoeken moesten worden geannuleerd. 
 
De Stichting is geregistreerd bij het Ministerie van Personeelszaken in overeenstemming met Wet 
LXXXVIII van 2005. Volgens de wet is het aantal personen gestegen tot bijna 30 personen in het 
register van organisaties die vrijwilligerswerk verrichten in het algemeen belang en hun programma's 
uitvoeren.	
3. Presentatie van activiteiten van algemeen nut (per activiteit)	
 
3.1. Onderwijs, ontwikkeling van vaardigheden, verspreiding van kennis (Wet CXC van 2011 

op nationaal onderwijs § 2, § 3 (2)	
              	

 	
De Stichting is doorgegaan met het versturen van nieuwsbrieven, die eenmaal per maand naar 
abonnees worden verzonden. In de Nieuwsbrieven voeren we naast het leven van de stichting ook 
educatieve activiteiten uit in het kader van het programma Discover Africa door een onderwerp 
over Afrika te verwerken en te publiceren en lezers Afrikaanse culturele programma's in 
Hongarije aan te bevelen.	
 	
Naast het leven van de stichting voeren wij in het kader van het programma Discover Africa ook 
bewustmakingsactiviteiten uit op de Facebook - pagina van de Stichting, door artikelen, 
evenementen en nieuws over Afrika te delen en te becommentariëren.	
 	
 
 	
Boedapest, 20 september 2020	
 	
 	
 	
_______________________________	
De Jager Katalin	

Voorzitter van de Raad van Toezicht	
                            	

 


