
KINDEREN VAN ABONG MBANG.
Stichting Kinderen van Abong Mbang ondersteunt projecten die kansen vergroten voor 

kinderen in Oost-Kameroen.

Onderwijs maakt weerbaar en geeft kinderen vaardigheden waar zij hun leven lang profijt 

van hebben. 

Dit factsheet bevat informatie voor scholen in Nederland over scholen in 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.

We doen dit door het versterken van projecten 

die door mensen in Kameroen zijn gestart en 

die lokaal gedragen worden. 

In het stadje Abong Mbang helpen we 

Basisschool St. Aloys met 6 klassen van elk 

maximaal 40 leerlingen. 

In het dorp Djouth ondersteunen we 

Basisschool St. Paul met 6 klassen en circa 

200 kinderen.

In de bossen rond Djouth financieren we 

5 kleuterscholen voor Baka-kinderen Baka is 

het pygmeeënvolk. Ruim 200 kinderen van 4 en 

5 jaar leren hier Frans (lezen, schrijven en 

spreken).

Stichting Kinderen van Abong Mbang

bestaat al sinds 2006. Vanaf de start 

ondersteunen we scholen in Oost Kameroen 

om goed onderwijs te bieden.

Met dank aan Nederlandse donateurs leveren 

we een structurele bijdrage aan:

 Leermiddelen zoals werkboeken en andere 

lesmaterialen; 

 Tegemoetkoming in personeelskosten van 

leerkrachten;

 Wekelijks 1 gezonde maaltijd voor de 

kinderen;

 Activiteitenbudget voor projecten in de 

school;

 Buitenschoolse activiteiten sport, Engelse 

taal, dans en computerles;

Ook dragen we bij met incidentele giften voor:

 Inrichting van klaslokalen (lessenaar, 

schoolbanken, schoolbord, etc;

 Schoolbibliotheek: boeken en kasten;

 Opknappen gemeenschapsruimte van de 

school;

 Laptops;

 Waterpomp; 

 Cursussen en training leerkrachten;



KINDEREN VAN ABONG MBANG.
Bank: NL 70 INGB 0005141894

www.kinderenvanabongmbang.nl

Giften zijn zeer welkom.

De stichting is een Anbi. 

Je gift is dus 100% aftrekbaar.

Like us op Facebook.

Wat levert het op?

Wat levert het op voor scholen en leerlingen in 

Nederland?

 Een educatief programma waarin leerlingen 

meer leren over Afrika en het leven van 

kinderen in Kameroen. Hiervoor hebben we 

presentaties en lesmaterialen die de school 

kan gebruiken;

 Een concreet goed doel voor een 

sponsoractie;

Enkele scholen in Nederland hebben contact 

met één van de scholen in Kameroen en dat 

levert leuke dingen op, zoals:

 Een Nederlandse school doneert 24 shirtjes 

met logo’s van beide scholen  voor het 

voetbalteam van basisschool St. Aloys;

 Een fotoboek van het schoolleven in 

Nederland nemen we mee naar Kameroen. 

Mee terug naar Nederland komen 

tekeningen van leerlingen uit Abong Mbang.

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

Wat kun jij doen?

Wat kunnen Nederlandse scholen doen voor de 

scholen in Kameroen?

Er zijn heel veel mogelijkheden:

 Sponsor- en geldinzamelacties, eventueel 

met wat hulp vanuit onze stichting. Zoals 

draaiboeken voor een sponsorloop of een 

veiling of ludieke inzamelingsacties van 

leerlingen;

 Materialen inzamelen zoals laptops, 

Engelstalige en Franstalige kinderboeken;

Wat doen we met je gelddonatie? Een paar 

voorbeelden:

 Met € 2,50 is er 1 jaar lang 1 maaltijd per 

week voor een leerling op school;

 Met € 25,00 kan 1 kind een jaar naar school;

 Met € 250,00 heeft een klas van 40 

leerlingen leermiddelen voor 1 jaar;

Wat hebben we te bieden?

Stichting Kinderen van Abong Mbang heeft in 

de loop van de jaren educatief materiaal 

ontwikkeld waarmee de leerlingen in Nederland 

bekend worden met Afrika en het leven van 

kinderen in Kameroen. Bijvoorbeeld:

 Programma voor een Afrika- of 

Kameroendag waaronder draaiboek en spel-

en knutselmaterialen;

 Gastlessen of lesmaterialen voor alle 

niveaus (groep 1 t/m groep 8);

 Informatieavond voor ouders;

scholen voor scholen


