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1. Inleiding tot de Stichting 
 
1.1 Evolutie, het hoofddoel van de stichting 
 

Het doel van de stichting is om financiële en morele hulp te bieden aan kinderen en 
onderwijsinstellingen die in de sociale periferie van West-Afrikaanse landen wonen, 
en om het onderwijs, de intellectuele ontwikkeling, het behoud van volkstradities en 
kunsteducatie van de gesteunde kinderen 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 het anders-zijn te bevorderen, te 
begrijpen en te dulden. 
 
 

1.2 Activiteiten van de Stichting 
 
Om je doelen te bereiken: 
 

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

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

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

iii. Authentieke kennismaking met Afrika in Hongarije, het vormen van 
houdingen, het bevorderen, begrijpen en tolereren van de acceptatie van 
anders-zijn. 

 culturele activiteiten uit (Wet XX van 1991 betreffende de taken en bevoegdheden 
van lokale overheden en hun organen, republikeinse agenten en bepaalde 
ondergeschikte ondergeschikte organen, § 121 a) -b), waarbij 

i. bevordert het onderwijs, de intellectuele ontwikkeling, het behoud van 
volkstradities en kunsteducatie van de gesteunde kinderen; 

ii. het geven van lezingen over West-Afrikaanse landen in Hongarije en het 
promoten van Hongarije in die landen, 

iv. inleiding tot Afrikaanse kunst in Hongarije 
 

- 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, 
sectie 13 (1) ( 7 )) 1, 

 
- Publiciteit van het werk van musici, kunstenaars en literaire activisten (deelname 

aan tentoonstellingen, performances, beurzen, promotie) Artikel 121 a) - b) van de 
wet 
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a. fondsenwerving om doelen te bereiken; 
b. werving van vrijwilligers; 
c. authentieke bewustmakings- en bewustmaking lezingen over Afrika voor scholen, 

bedrijven en lokale gemeenschappen om meer te weten te komen over de 
Afrikaanse cultuur en de levensomstandigheden van Afrikaanse mensen en 
kinderen; 

d. het versterken en koesteren van Hongaars-Afrikaanse culturele betrekkingen; 
e. organisatie van tentoonstellingen, evenementen, boeken, publicaties om 

Afrikaanse culturen en kunsten te promoten en te versterken; 
f. het organiseren van humanitaire toerisme reizen naar West-Afrikaanse landen. 

Om de economische voorwaarden voor de verwezenlijking van de doelstellingen te 
verzekeren, kan de Stichting de volgende economische en zakelijke activiteiten 
verrichten die rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van de 
doelstellingen: 

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

 
1.2 Titel 

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

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

 
1.4 De activa van de oprichters: 
 

Het oprichtende startkapitaal:  HUF 500.000, ofwel vijfhonderdduizend 
forint in contanten, dat volledig ter beschikking is gesteld door de oprichter. 
 

1.5 Raad van Toezicht 
 

De oprichter benoemt een raad van toezicht van vier natuurlijke personen om het 
vermogen van de stichting te beheren. 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 Sóskút, Zalagyöngye utca 33. 
naam moeder: Katalin Bankovics 
 
Andere leden van de raad van toezicht (naam, adres): 
 
Jim Cornelis Theodorus de Jager 
1222 Boedapest, Dévény utca 52. 
moeders naam is Geurts Berendina 
 
György Szabó 
1214 Boedapest, Orion utca 5., 1. em. 8. 
de naam van zijn moeder is Maria de Grote 



 
 
dr. Andrea Gyurácz 
1173 Boedapest, Vadkacsa utca 10 / C 
De naam van haar moeder is Mária Magdolna Pete 

2. In het huidige jaar afgewerkt volgens het basisdoel en activiteiten van 
algemeen nut presentatie  
Onze stichting heeft de volgende projecten in West-Afrika voortgezet en uitgebreid: 
 
(1)  Bamako Child Support Program ("Slechts drie flessen mineraalwater") 
 
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 
gezonde kinderen niet naar school zouden kunnen laten gaan. 

De kinderen zijn allemaal studenten aan de École Chérifoula. Studenten werden aanbevolen 
door hun docenten. Deze kinderen worden door geen enkele organisatie of persoon 
ondersteund. Elk kind heeft een symbolische adoptieouder nodig, een goedbedoelende 
ondersteuner, zodat het verder kan studeren .  

betalen het collegegeld en de schoolboeken van het kind 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 voor de periode 2017-2018. in het studiejaar 74, in de 2018-2019. in het schooljaar 
basisonderwijs gegeven aan 67 kinderen. 

Naast individuele ondersteuning ontvingen in 2018, aan het einde van het semester en aan het 
einde van het schooljaar, 16 en 19 van onze supporters (respectievelijk behoorden tot de beste 
6 leerlingen van de klas) een maandelijkse ondersteuning voor hun uitstekende resultaten. Het 
motiverende effect van deze kleine beloning kan in aantallen worden gemeten naarmate meer 
en meer van onze studenten tot de besten behoren. 
 
(2)  Bamako School Support Program (“Eén steen telt!”) 
 
In Bamako , de snelgroeiende hoofdstad, zijn er verschillende gebieden waar de overheid geen 
scholen voorziet. Een daarvan is de sloppenwijk Sans-fils, waar de privéschool École 
Chérifoula actief is. Om de kinderen te huisvesten was het nodig om op een van de blokken 
nog 4 kamers te bouwen. Dat is ook nodig omdat er door ruimtegebrek jaar na jaar meer 
kinderen moesten worden opgenomen. In 2017 zijn 2 klaslokalen gebouwd en in 2018 zijn er 
nog 2 klaslokalen voltooid, waaronder een bibliotheek en een IT-opleidingsruimte. 
 
Onze stichting heeft geholpen bij het afmaken van de overige 2 hallen. Hiervoor hebben we 
stenen tickets verkocht met een minimum bedrag van HUF 500 en een maximum bedrag, 
waarvan de waarde altijd afhangt van de beslissing van de schenker. Het bedrag kan alleen 
worden gebruikt voor de bouw van de school, de betreffende garanties zijn overeengekomen 
met de beheerder en het gebruik is constant gecontroleerd. 
 
 
3 ) Stuur een boek naar Afrika! - Bibliotheekprogramma 



 
Studenten hebben geen schoolboeken omdat ouders ze niet kunnen kopen. Zozeer zelfs dat 
vaak alleen de leraar een leerboek heeft, alles wordt gekopieerd van het bord. 
 
We hebben ons in 2017 gelanceerde programma voortgezet. We hebben een belofte ontvangen 
van de oprichter van de school dat een van de 2 extra klaslokalen die in oktober 2018 moeten 
worden gebouwd, zal fungeren als een boek- en computer- en studieruimte. 
 
Het bibliotheekprogramma heeft tot doel kwalitatief beter onderwijs te bieden aan studenten 
van Ecolé Chérifoula in Bamako. Om dit te doen: 

1) schoolboeken die door sponsors voor kinderen zijn gekocht, blijven eigendom van de 
school en maken de bouw van een schoolboeken bibliotheek mogelijk; 

2) we organiseren een aparte collectie voor de collectie kinderboeken en jeugdboeken in 
het Frans en Engels; 

3) wij organiseren een aparte inzameling voor de inzameling van computerapparatuur. 
 
We zijn ook begonnen met de voorbereidingen voor het vijfjarig jubileum van ons 
kinderbijslagprogramma, in het voorjaar van 2019. We hebben besloten om de ingezamelde 
boeken en computer donaties tegen die tijd uit te delen en leden van de Stichting zullen naar 
Bamako afreizen om te helpen bij het inrichten en opstarten van de bibliotheek en 
computerruimte, en om het jubileum samen te vieren. 
(4) Together Graduate Program (Bamako) 
Het doel van het programma is om de leerlingen van het 9e leerjaar die al zijn afgestudeerd aan 
de École Chérifoula tijdens hun secundair onderwijs en daarna hun eventuele universitaire 
studies, verder te ondersteunen. De middelbare school in Mali is 3 jaar oud. 
 
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 directeur van de École Chérifoula heeft toegezegd het bedrag aan hen over te maken. 
Voorwaarde van de beurs na het eerste jaar is dat ze minimaal 12/20 studio gemiddelde halen 
op de middelbare school en geen jaar overdoen. 
We informeren de sponsors voortdurend over de resultaten en certificaten van de studenten. 
 
In het schooljaar 2017-2018 steunden we 7 studenten en het schooljaar 2018-2019 begon met 
14 sponsors, waarvan twee al op de universiteit. 
(5) Arts for Life-programma (Senegal) 
Het programma, gelanceerd in december 2016, heeft tot doel de traditionele, tribale kunst 
industrieën van Senegal te helpen overleven en een artistiek aanbod te bieden. 

De ontwikkeling van zaailingen door de getalenteerde kunstenaar die in de wijk Grand Yoff in 
Dakar woont, wordt belemmerd en belemmerd door de thuisomgeving. Het doel van het project 
is om de meest getalenteerde kunstenaars zaailingen te verzamelen en hen een betere 
leeromgeving en kunsteducatie te bieden, waarbij gerenommeerde Senegalese culturele 
figuren, choreografen en muzikanten worden betrokken, om hen een veilig levensonderhoud te 
bieden en hen te helpen hun culturele talent en groei erfgoed. 

In het jaar 2018 werden nog eens 8 kinderen geselecteerd tijdens de tweede "Senegalese Mini 
X Factor" op basis van een voorstel van Senegalese kunstenaars. Het bedrag aan ondersteuning 
is 6.000 HUF/kind per maand. Het onderwijs van hogere kwaliteit dat we bieden, is veel hoger 
dan het onderwijs dat beschikbaar is op openbare scholen, het biedt een leermogelijkheid die 
beter is voorbereid op het leven en verder leren. De school loopt van begin oktober tot eind juli 
(10 maanden). 



Met de hulp van onze Senegalese helpers selecteerden we de scholen waar de 17 ondersteunde 
kinderen het schooljaar 2018-2019 konden starten. Omdat onze supporters in twee steden 
wonen ( Mbour en Dakar), inclusief verschillende stadsdelen, hebben we aan het begin van 
schooljaar 2018-2019 in totaal zes scholen bezocht. We ontmoetten de schoolleiders aan wie 
we ons voorstelden en presenteerden ons Senegalese programma, en kregen de kans om 
kinderen en hun families te ontmoeten, een persoonlijke band met hen op te bouwen en te praten 
over het belang van leren. 

(6) Handwas Project 

Dankzij een genereuze donatie is het waterblok van de school vernieuwd voor het schooljaar 
2018-2019, waardoor het door Xeless gefinancierde "Handen Was Project" is ontstaan. Er is 
niet alleen nog een toilet ingericht, maar er zijn ook handenwas faciliteiten ingericht en 
drinkwater is ingevoerd. We sturen ook de versieringen die gemaakt zijn door een middelbare 
school in Boedapest om de leerlingen te leren hoe ze hun handen correct moeten wassen. 

(7) Leer Afrika kennen! 

Als onderdeel van het programma gaven we educatieve lezingen over Afrika en het leven van 
kinderen in Bamako en Senegal: 
 
● lezing op de Re - Crea Tanoda in Diósd, 
● deelname en diverse presentaties op de AFRICA EXPO en FUTÓ EXPO georganiseerd 

in het kader van de Travel Exhibition, met een eigen stand, presentatie van het werk van 
de stichting en de wereld van Afrika; 

● verschillende lezingen op de Herman Ottó Knowledge Center Primary School in Zugló 
voor de klassen 7C en 8A 

● lezing bij BME Bilingual Grammar School voor klas 9B (in het Engels) 
● 5 lezingen voor de 7e (3e graad) en 8e (2e graad) klassen van Dr. József Béres Primary 

School 
● 2 lezingen in Boedapest XVI. District naar Táncsics Mihály Primary School en 

Gymnasium 
● Deelname aan de evenementenreeks Museumnacht op de Afrikadag in Érd 
● Deelname aan een optreden op het festival Szentendre Night Day in AFRO- Garden 
● Deelname aan Afrikaanse kinderprogramma's aan het Pöttömkert-evenement in 

Budapest Park 
● Ozon TV's :: Senegal. het geven van een introductiecollege 
● Deelname en presentatie op de 2-daagse "Afrikadag" begin december 
● Inleiding tot “ Hongaars met Zsuzsi ”Kerstfeest van de taalschool 
 
 
(7) Vrijwilligerswerk in het algemeen belang 
 
De Stichting is geregistreerd bij het Ministerie van Human Resources in overeenstemming met 
Wet LXXXVIII van 2005. In 2018 is het aantal van onze vrijwilligers uitgebreid van 10 naar 
bijna 30 in het register van organisaties die zich volgens de wet inzetten voor vrijwilligerswerk 
in het algemeen belang. 
 
 

In 2018 lanceerden we de volgende nieuwe programma's: 

( 1) School van Hoop (Dakar) 



We betalen voor school op een plaats waar geen gratis school is voor kinderen van wie de 
ouders hun (half)weeskinderen niet naar school zouden laten gaan. 
De kinderen van Yeumbeul in Dakar Kwartaal , Cours Privaat Boun Zei Ba particuliere 
scholieren. De school staat open voor gelukkige kinderen van wie de ouders meer of minder 
moeite hebben om een laag maandelijks collegegeld te vinden, of in ieder geval te proberen te 
betalen, in vergelijking met een privéschool in Dakar. Een privéschool betekent niet luxe, 
maximale klasgrootte en betere leefomstandigheden dan in bekostigd onderwijs, minder 
stakingen en kwalitatief beter onderwijs. Sinds de oprichting in 1985 hebben een leraar Engels 
(die momenteel lesgeeft op de school), een arts en een ingenieur deze school verlaten. Kinderen 
kunnen vanaf het eerste leerjaar tot hun afstuderen op school studeren. De lagere school heeft 
6 klassen, de hogere hebben 4 klassen, waarna ze een "kleine graduatie" nemen. Wie hierin 
slaagt, kan hier of op een andere school nog 3 jaar studeren om aan het eind een eindexamen af 
te leggen, dat bij succes toegelaten wordt tot de universitaire studie. 

De 10 kleine studenten werden aanbevolen door hun leraren en elk kind behoort tot de beste 
van de klas. Het zijn allemaal halfwezen of wezen, meestal hun vader. Het ontbreken van een 
vader in de Senegalese samenleving maakt vrouwen en kinderen kwetsbaar, aangezien na het 
verlies van het gezinshoofd het lot van het gezin van de vader aan hun lot wordt overgelaten 
en verdere steun krijgt. 

Deze kinderen worden momenteel door geen enkele organisatie of persoon ondersteund. Elk 
kind heeft een symbolische adoptieouder nodig, een goedbedoelende ondersteuner, zodat het 
verder kan studeren. 

betalen het collegegeld, uniform en schoolboeken van het kind van hun keuze met een 
symbolische adoptie voor een jaar - een maandelijks ondersteuningsbedrag van HUF 5.000 / 
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. 

3. Activiteiten van algemeen nut presentatie ( per activiteit ) 

3.1.  Onderwijs, ontwikkeling van vaardigheden, verspreiding van kennis (Wet CXC 
van 2011 op nationaal onderwijs § 4 (1) a) - u) 

  
De doelgroep van de activiteit: Mali en Hongaarse studenten, volwassenen. 

Op 31 december 2018 hebben we 74 (vieren zeventig) leerlingen in Mali de kans gegeven om 
naar de basisschool te gaan. Ons Bamako Child Support Program is gerelateerd aan deze 
activiteit 

Ook: Leer Afrika kennen! In het kader van het programma gaven we educatieve lezingen over 
Afrika en het leven van kinderen in Bamako en Senegal: 

 

 

● lezing op de Re - Crea Tanoda in Diósd, 



● deelname en diverse presentaties op de AFRICA EXPO en FUTÓ EXPO 
georganiseerd in het kader van de Travel Exhibition, met een eigen stand, presentatie 
van het werk van de stichting en de wereld van Afrika; 

● verschillende lezingen op de Herman Ottó Knowledge Center Primary School in 
Zugló voor de klassen 7C en 8A 

● lezing bij BME Bilingual Grammar School voor klas 9B (in het Engels) 
● 5 lezingen voor de 7e (3e graad) en 8e (2e graad) klassen van Dr. József Béres 

Primary School 
● 2 lezingen in Boedapest XVI. District naar Táncsics Mihály Primary School en 

Gymnasium 
● Deelname aan de evenementenreeks Museumnacht op de Afrikadag in Érd 
● Deelname aan een optreden op het festival Szentendre Night Day in AFRO- Garden 
● Deelname aan Afrikaanse kinderprogramma's aan het Pöttömkert-evenement in 

Budapest Park 
● Ozon TV's Ozoning: Senegal. het geven van een introductiecollege 
● Deelname en presentatie op de 2-daagse "Afrikadag" begin december 
● Inleiding tot “ Hongaars met Zsuzsi ”Kerstfeest van de taalschool 

 
In 2018 is de Stichting doorgegaan met het versturen van Nieuwsbrieven , die eenmaal per 
maand naar abonnees worden verzonden. In de Nieuwsbrieven bieden we naast het leven van 
de Stichting ook Afrikaanse culturele programma's aan lezers over onderwerpen die verband 
houden met Afrika (bijvoorbeeld het schoolsysteem in Mali, de geschiedenis van Mali, enz.) 
als onderdeel van het Get to Know Africa-programma. 

 
Naast het leven van de stichting voeren wij op de Facebookpagina van de Stichting ook 
educatieve activiteiten uit in het kader van het Learn Africa programma door artikelen, 
evenementen en nieuws over Afrika te delen en te becommentariëren. 

 
3.2. Culturele activiteit (Artikel 121 a) - b) van Wet XX van 1991 
 
De doelgroep van de activiteit: leden van de Hongaarse samenleving en Senegalese kinderen 
In het kader van het Art for Life-programma promoten we het behoud en voortbestaan van 
Senegalese tradities, en introduceren we de dans- en muziekcultuur van het Senegalese volk bij 
de leden van de Hongaarse samenleving door een korte film te maken en de kinderen van 
kunstenaars te ondersteunen. 
 
Eind 2018 ondersteunde het programma 17 kinderen die als lid van een Senegalese toneelgroep 
verschillende keren in Senegal hadden opgetreden voor Hongaarse en buitenlandse toeristen 
groepen. 

 
In 2018 is de Stichting doorgegaan met het versturen van Nieuwsbrieven , die eenmaal per 
maand naar abonnees worden verzonden. In de Nieuwsbrieven bieden we de lezers Afrikaanse 
culturele programma's aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boedapest, 30 mei 2018 



 
 
 
_______________________________ 
    De Jager Katalin 

Voorzitter van de Raad van Toezicht 


