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“2020 was een eigenaardig jaar. Hoogst eigenaardig.”

Met deze woorden begon Arjan Velthoven vorig jaar het jaarverslag van
2020. Niet wetende wat 2021 voor ons allen in petto had. De wereld bleek
nog niet af te zijn van het Corona virus en alle impact die dat heeft
(gehad) op onze levens.

Maar ook 2021 bleek in veel opzichten voor de Jerome Damey Foundation
een mooi jaar. Ondanks alle beperkende Covid-maatregelen, waar we
echt last van hadden, zijn er ook in het vorige jaar mooie dingen tot stand
gekomen. Toen we in 2020 de opening en ingebruikname van de eerste 4
klaslokalen mochten vieren, hadden we niet gedacht dat we zo kort
daarna al een nieuwe mijlpaal zouden bereiken. Het afgelopen jaar
konden we al starten met de bouw van nog eens 4 klaslokalen, als eerste
verdieping op de net in gebruik genomen lokalen. Wat een zegen, maar
wat hard nodig. Gerard en Lamko konden van een deel van de bouw
getuigen zijn, zij hebben er in de verschillende nieuwsbrieven al uitgebreid
verslag van gedaan. Ik hoop dat u die verslagen met plezier hebt gelezen
en het genoten hebt van het beeldmateriaal.

Ook in Nederland is het nodige gebeurd met de stichting. Zo hebben veel
bestuursleden plaats gemaakt. Dankbaar voor wat zij voor de stichting
hebben gedaan hebben we als nieuw bestuur hebben we gekozen om in
een veel kleinere setting verder te gaan. We hopen daarmee in het
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Visie
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.

Missie
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.

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.

Doelgroep
Kansarme kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 en de ouders van deze
kinderen.
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Wat hebben we in 2021 gedaan

Covid-19

Vrijwel alle landen hebben in meer of
mindere mate te maken met de Covid-19
pandemie. Zo ook Guinee. Voor onze
school heeft dit geen nadelige gevolgen
gehad en de lessen zijn gewoon
doorgaan, uiteraard werd er wel gelet op
voldoende hygiëne.

CBF

In 2021 heeft de Jerome Damey Foundation het
CBF keurmerk gekregen. Dit betekent dat wij aan
de strenge kwaliteitseisen voor goede doelen
voldoen.

Schoolbouw

Medio 2021 is begonnen met de
uitbreiding van de Marja Urbachschool
met de 1e etage met 4 lokalen. Deze
lokalen zullen met het nieuwe schooljaar
2022 - 2023 in gebruik genomen
worden.
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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 vier bestuursleden. De bestuursleden krijgen geen
beloning voor hun werkzaamheden.

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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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.

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.
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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



JEROME DAMEY FOUNDATION JAARVERSLAG 2021


	 Erik Schuphof voorzitter Jerome Damey Foundation
	1.Organisatie
	2.1 Organisatiegegevens:

	2.Beleid
	Financiële verantwoording

