KINDEREN VAN ABONG MBANG.
Stichting Kinderen van Abong Mbang ondersteunt projecten die kansen vergroten voor
kinderen in Oost-Kameroen.

Ons doel
Het doel van de stichting is het verbeteren van
de leefomstandigheden van jeugd via goed
onderwijs en goede gezondheidszorg. We
focussen op concrete activiteiten waarvan jonge
mensen hun hele leven profijt hebben.
Onze werkwijze
We versterken projecten die door mensen in
Kameroen zijn gestart en lokaal gedragen
worden.
We bevorderen burgerinitiatief en actieve
betrokkenheid bij de projecten.
Onze financiële steun
In Abong Mbang
Basisschool St. Aloys heeft 6 klassen met elk
maximaal 40 leerlingen. We steunen de school
met leermaterialen zoals werkboeken, boeken
voor de bibliotheek, tegemoetkoming in de
salarissen van leerkrachten, activiteitenbudget.
Jongerenproject waarin circa 30 jongeren
financiële en mentale steun krijgen en de kans
hebben om een opleiding te volgen. Hierdoor
kunnen zij op termijn een zelfstandig bestaan
opbouwen.

Gezondheidspost Abong Mbang ontvangt
jaarlijks een bescheiden werkbudget om
basisgezondheidszorg te kunnen geven aan de
allerarmsten, in het bijzonder baby’s en jonge
kinderen. Ook zamelen we in Nederland nog
goed bruikbare medische apparatuur en
medicijnen in.

In Djouth
5 kleuterscholen voor Baka-kinderen Baka is
het pygmeeënvolk. Ruim 200 kinderen van 4 en
5 jaar leren hier Frans (lezen, schrijven en
spreken).
Basisschool St. Paul heeft 200 leerlingen in 4
klassen. Door onze financiering van
leermiddelen en een deel van de salariskosten
helpen we om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren.
Gezondheidspost Djouth biedt basisgezondheidszorg aan bewoners die leven in het
regenwoud in een grote straal rondom Djouth.
Ons geld wordt gebruikt voor het vervoer naar
patiënten in omliggende dorpen in het oerwoud,
medische inventaris en apparatuur (sterilisatieapparatuur, doptone), veelgebruikte medicijnen
en verbandmiddelen.

Hoe werken we?
In Nederland werven we donateurs en
onderhouden we contacten met scholen die
onze projecten ondersteunen. Incidenteel
organiseren we acties.
We hebben een trouwe groep vaste donateurs
van particulieren, scholen en bedrijven.
Welke hulp is welkom?
Mensen die ons in contact kunnen brengen met
scholen of bedrijven die onze projecten willen
ondersteunen – incidenteel of meer structureel
Mensen die tijdelijk – op projectbasis – of voor
langere tijd willen meehelpen met
fondsenwerving en verkrijgen van donateurs.
We zijn nu op zoek naar fondsen voor de
bijdrage aan renovatie van de 2 lerarenwoningen en het bekostigen van zonnepanelen
voor basisschool St. Aloys, nog goed werkende
laptops met adapters en Engels- en Franstalige
boeken voor de beginnende lezers.
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Giften zijn zeer welkom.

De stichting is een Anbi.
Je gift is dus 100% aftrekbaar.

Like us op Facebook.

Meer weten?
Wil je meer weten over stichting Kinderen van
Abong Mbang, bekijk dan onze website
www.kinderenvanabongmbang.nl
Help je mee?
Wil je meehelpen aan het verbeteren van
onderwijs, gezondheidszorg en toekomstkansen
voor jeugd in Kameroen? Neem dan contact
met ons op via ons mailadres:
info@kinderenvanabongmbang.nl

