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Wat een jaar!

2020 was een eigenaardig jaar. Hoogst eigenaardig. De wereld zuchtte onder
COVID-19, met al zijn slachtoffers, zieken en economische schade, die zich
waarschijnlijk nog jaren laat voelen. Het is daarom met enige schroom dat ik
hier schrijf dat 2020 voor de Jerome Damey Foundation in positieve zin een
memorabel jaar was. Echt een heel bijzonder jaar.

Ik ben nog maar kort bij de JDF, maar ik was net op tijd om dit voorjaar na
jaren van voorbereiding de school in N’zérékoré open te zien gaan. De Mama
Marja Urbach school, om precies te zijn. Een enorme mijlpaal in het bestaan
van de JDF. Een paar van onze bestuursleden waren ter plekke. Met de
realisatie van de school gebeurt nu wat de JDF vanaf dag één beoogd heeft:
kansarme kinderen in Guinee een toekomst geven. Er gaan nu ruim 50
kinderen elke dag naar school!

De JDF weet zich rijk gezegend. Niet alleen met de school in Nzérékoré, maar
ook met de mogelijkheden die er zijn om de ‘footprint’ van de JDF daarmee uit
te breiden. Maar we zijn ook dankbaar voor nieuwe bestuursleden, in Marleen
Noppe en Yvette Schutte, en de inspanningen van studenten in I Do Project. Er
is zoveel om God dankbaar voor te zijn in 2020, en omdat hij in alles onze
Leidsman is kijken we vol vertrouwen uit naar 2021.
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Als we praten over de toekomst,
hebben we het over onze
kinderen. Alleen hebben niet
alle kinderen dezelfde toekomst.
Onze visie is dat kinderen hun
eigen toekomst kunnen
bepalen.

Kansarme kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 en de ouders van deze kinderen.

Missie Visie
Ons doel is om de kinderen in de regio
N’Zérékoré een beter bestaan en daarmee
een toekomst te geven. Een beter bestaan
voor een kind begint al bij de geboorte en
voor de ouders al voor de geboorte. Onze
visie en onze plannen zijn daarom zowel op de
kinderen als op de pleegouders en de ouders
gericht. Het doel voor de kinderen
is dat zij meetellen in de maatschappij en dat zij in de toekomst zelf in hun
levensonderhoud kunnen voorzien. Zo kunnen zij vervolgens doorgeven wat zij
hebben gekregen, namelijk een toekomst voor hún kinderen.

Doelgroep

Onze manier van werken
Wij bouwen en exploiteren met de stichting een
school en bieden gratis onderwijs aan
(wees)kinderen uit (pleeg)gezinnen die niet
voldoende geld hebben om (al) hun kinderen
naar school te laten gaan. Door het aanbieden
van gratis onderwijs aan deze kinderen wil de
Jerome Damey Foundation hen voldoende
toerusten voor de arbeidsmarkt en daarmee een
mogelijkheid geven om zelf in hun onderhoud te
kunnen voorzien. De kosten voor de opleiding
en schoolmaterialen worden betaald door
sponsorouders in Nederland. De kinderen
krijgen naast het schoolmateriaal ook twee
uniformen en schoenen. Daarnaast krijgen de
kinderen ontbijt en een warme maaltijd en in
voorkomende gevallen medische hulp en
periodiek tandheelkundige hulp.
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Begin 2020 zijn twee
van de vier klaslokalen
in gebruik genomen
van de Mama Marja
Urbachschool. We zijn
gestart met 27
gesponsorde
weeskinderen en nu,
eind 2020, zijn er 60
kinderen die gratis
onderwijs krijgen en
20 kinderen waarvan
de ouders zelf de
schoolkosten betalen.

Resultaten

De Stichting beschikt over een perceel van 3.000 m²
waarop gebouwd wordt, hier is in 2016 een waterput

geslagen waaruit schoon en veilig
drinkwater opgepompt wordt. Het terrein
is dit jaar ommuurd. Ook hebben wij de
eerste vier lokalen in gebruik genomen van
de Mama Marja Urbach basisschool,
evenals het toiletgebouw met vier
gescheiden, moderne doorspoelwc’s en
twee wastafels. Het water voor deze
toiletten komt uit grote watertanks waar
regenwater in opgevangen word. Verder is
er een huisje neergezet waar de bewaker/conciërge samen met zijn vrouw en
twee kinderen is gaan wonen.

Wat hebben we in 2020 gedaan.

Toiletgebouw

Conciërge gebouw
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Een paar activiteiten
 Huis aan huiscollectes
 Verkoop Afrikaanse oliebollen
 Sponsorouders werven
 Verkoop mondmaskers
 Verjaardags collectes
 Verkoop chocolade sinterklaasletters

Om deze projecten te kunnen realiseren zijn er in 2020 verschillende
fondsenwervende activiteiten georganiseerd door vrijwilligers en de JDF
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1.Organisatie

2.1 Organisatiegegevens:
Jerome Damey Foundation
Simon Vestdijksingel 9
6836 SB, Arnhem
0636148058
info@jeromedamey-foundation.nl
www.jeromedamey-foundation.nl
RSIN 853565867 (ANBI)
KvK 59605340

Bestuur.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de
interne- en externe communicatie. De Jerome Damey Foundation heeft een
bestuur dat bestaat uit zes bestuursleden. De bestuursleden krijgen geen
beloning voor hun werkzaamheden.

Arjan Velthoven | voorzitter
Sjirk Sietsma | penningmeester
Yvette Schutte | secretaris
Sjoerdtje Poutsma | algemeen bestuurslid
Marleen Noppe | algemeen bestuurslid
Gerard Geenacker | algemeen bestuurslid
Marja Urbach | Godmother

mailto:info@jeromedamey-foundation.nl
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Vrijwilligers.
De Jerome Damey-foundation heeft ook een team van vrijwilligers dat op een
actieve manier de Jerome Damey-foundation onder de aandacht van mensen
weet te brengen en op manifestaties en evenementen mensen weet te
interesseren voor een donateurschap en actief bedrijven benaderen en om hen
te betrekken bij de Jerome Damey-Foundation als sponsor.
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Oprichting.

De Jerome Damey Foundation is op
2 januari 2014 opgericht ter
nagedachtenis aan Jerome Damey.
Jerome Damey was een broer van
Lamko Geenacker-Damey, een van
de oprichters van de stichting.
Jerome groeide op in de omgeving
van Nzérékoré in Guinee en kwam
daar al vroeg in aanraking met de
schrijnende armoede en
uitzichtloosheid van een groot deel
van de bevolking. Hij trok zich het
lot van de mensen om hem heen en
vooral van de vele weeskinderen
sterk aan.
Hij was van plan hen een betere
toekomst te geven door hen gratis
onderwijs te bieden. Helaas is
Jerome, kort na zijn afstuderen, op
24-jarige leeftijd overleden. Levend
vanuit zijn gedachten en haar eigen
ervaringen heeft Lamko, samen
met haar man Gerard Geenacker,
de stichting opgericht. Uit respect
voor en als eerbetoon aan Jerome,
is zijn naam aan de stichting
verbonden. In Guinee is een
parallelle stichting opgericht met
dezelfde naam: Jerome Damey
fondation. In deze fondation
hebben inwoners van Guinee
zitting. Zij geven aan wat zij nodig
hebben voor de kinderen van
Guinee in N’Zérékoré.
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Het doel voor de kinderen is dat zij
meetellen in de maatschappij en
dat zij in de toekomst zelf in hun
levensonderhoud kunnen voorzien.
Zo kunnen zij vervolgens doorgeven
wat zij hebben gekregen, namelijk
een toekomst voor hún kinderen.
We bieden gratis onderwijs aan
kinderen uit gezinnen die niet
voldoende geld hebben om (al) hun
kinderen naar school te laten gaan.
We willen daarnaast onderwijs
geven aan kinderen van
(pleeg)ouders die wel schoolgeld
kunnen betalen.

2. Beleid
Onze missie is om in de regio N’zérékoré ‘een kind toekomst te geven’. Die
toekomst en het kind hebben veel kleuren. Zoals kansen voor de kinderen in de
maatschappij en de sociale, hygiënische en economische ontwikkeling van de
regio. Voor nu richten we ons op enkele concrete doelen.

Doel voor onderwijs

Doel voor kinderopvang
Niet alle kinderen hebben een pleeggezin en leven daardoor op straat. Naast
scholing als primair doel maken we ons daarom ook sterk voor onderdak. Daar
waar deze kinderen veelal op straat leven en kunnen eten en drinken door te
bedelen of zwaar werk te verrichten, willen we deze kinderen opvang bieden. Ons
eerste streven is dat de weeskinderen onderdak krijgen in pleeggezinnen, zodat
ze niet worden uitgebuit en een veilige ‘gezinssituatie’ beleven. Om kinderen in
gezinnen te kúnnen opvangen, moeten we een goed sociaal netwerk in de wijk
opbouwen.
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Doel voor ontwikkeling van de wijk

Kinderen en (pleeg)ouders in de wijk Bethanië in Boma zijn via het
onderwijs betrokken op de wijk. We willen hen daarnaast betrekken bij
de sociale en economische ontwikkeling van de wijk. Er zijn in elk geval
vier onderwerpen waarop we willen insteken, namelijk volksgezondheid,
een leefbare omgeving, geestelijke ondersteuning en economische
ontwikkeling.Voorbeelden daarvan zijn
een medische post,
schoon drinkwater,
sanitaire voorzieningen,
een afvalvrije omgeving,
financiële
gezinsondersteuning
(bijv. door een
‘microkrediet’ of een
andere vorm),

We willen daarover voorlichting geven in samenspraak met het wijkteam en op het
schoolterrein een gebouwde voorziening treffen, een Centre Culturel.
We maken plannen vanuit de vraag van de omwonenden.
In zo’n gebouw kunnen we verschillende functies organiseren, zoals een medische
post, ruimte voor voorlichting en cursussen, lunchruimte voor de schoolkinderen,
maaltijden klaarmaken, speelruimte in de regentijd, enz.
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Financiële verantwoording

Dit doen we met jouw euro.

Onderwijs aan
WEESKINDEREN

in Guinee

Nieuwe donateurs
en sponsors

zoeken Overige
organisatiekosten

Onderwijs in Guinee

Donateurs en sponsoren zoeken
Overige organisatiekosten
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