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2022 
Opnieuw een bewogen jaar. Daar waar de eerste maanden gekenmerkt werden 
door aanhoudende maatregelen met betrekking tot de Covid-19 pandemie, konden 
we de meeste beperkingen in de loop van het jaar gelukkig loslaten. Eindelijk weer de 
vrijheid waar velen van ons zo naar verlangden. Ruimte om weer de dingen te doen 
die we zo graag wilden doen, zonder beperkingen. Dank aan God die ons bewaarde, 
voor elkaar, voor anderen. Onze God die ons zoveel geeft. Ook troost als we 
persoonlijk werden getroffen door de pandemie doordat we een geliefde moesten 
laten gaan of zelf nog steeds te kampen hebben met de nasleep van ons ziek zijn. 
 
 
2022 
Ook een jaar waarin we als stichting opnieuw Gods zegen over ons werk mochten 
ervaren. Veel hiervan hebt u al kunnen lezen in onze nieuwsbrieven. Enkelen stip ik hier 
nog even kort aan. 
In 2021 waren we door de Stichting RAGweek Nijmegen uitgekozen als 
“internationaal	goed	doel”. In 2022 ontvingen we van deze organisatie een enorm 
mooi bedrag. 
Daarnaast mochten we in het voorjaar van 2022 met een delegatie vanuit Nederland 
een bezoek brengen aan de school en het bestuur van onze stichting in Guinee. We 
konden met eigen ogen zien hoe hard er ook daar wordt gewerkt aan de toekomst 
van de Guineese kinderen. 
 
Naast de “grote” zaken gingen ook de “normale” zaken gewoon door. 
Met dat ik dit schrijf, besef ik dat “gewoon” eigenlijk helemaal niet zo “normaal” maar 
dat God er opnieuw “gewoon” zijn zegen over geeft. 
Die zegen bidden wij u allen toe. 
 
 
 
Erik Schuphof 
Voorzitter Jerome Damey Foundation
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Wat hebben we in 2022 bereikt 
 

!
 

175 kinderen naar school 
 

We zijn in het schooljaar 2022/2023 gestart met 
175 leerlingen. Hiervan worden er 81 gesponsord 
door Nederlandse sponsorouders. De overige 
leerlingen worden betaald vanuit “algemene 
sponsorgelden”. Ook gaan er kinderen bij “ons” 
naar school waarvan de eigen ouders het 
schoolgeld en bijkomende kosten kunnen betalen. 
 
 

 

5 klassen 
 

Crèche 33 kinderen 
Groep 1 50 kinderen 
Groep 2 37 kinderen 
Groep 3 38 kinderen 
Groep 4 17 kinderen 
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Het dak zit erop 
 

In oktober is hard gewerkt om de 2e etage én het 
dak van het schoolgebouw af te krijgen. Hiermee is 
het 1e gebouw klaar en beschikken we over 12 
lokalen. Hiervan zijn er dit schooljaar 5 in gebruik als 
klaslokalen, 1 als directiekamer en 2 lokalen dienen 
tijdelijke (zolang de capaciteit niet nodig is voor 
lessen) als slaapplek voor leraren en leerlingen die 
van ver komen. Andere lokalen gaan gebruikt 
worden als computerlokaal, eetzaal en gymzaal. 

Projectbezoek 
In maart heeft voorzitter Erik Schuphof 
samen met Gerard Geenacker, secretaris 
en oprichtster Lamko Geenacker een 
bezoek gebracht aan de school in Boma, 
N’Zérékoré. 
 
 
 
 
 

Onze komst is niet onopgemerkt gebleven en 
naar goed Afrikaans gebruik is dit een grote 
happening geworden, de “grote baas” 
himself kwam! 
Veel autoriteiten waren uitgenodigd en zelfs 
RTG (de NOS van Guinee) kwam langs. 
Resultaat: een mooi verslag in beeld en 
geluid op de Guineese televisie. 
 
 
 
 

Overigens hebben we niet alleen maar feest 
gevierd. De dagen erna werden gevuld met normale 
werkzaamheden, whiteboards ophangen, schilderen. 
Onze handen bleven niet schoon en de shirts bleven 
niet droog… 
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Stichting RAGweek Nijmegen 
Vorig jaar waren we uitgekozen door Stichting RAGweek Nijmegen (een 
studentenorganisatie gelinkt aan de Radboud Universiteit in Nijmegen) als internationaal 
goed doel. Zij zamelen een jaar lang geld in voor een lokaal en een internationaal 
goed doel. In maart was de afsluitende RAG week waarin elke dag allerlei activiteiten 
door en voor studenten georganiseerd werden. In mei waren we samen met stichting 
Straatmensen uit Nijmegen uitgenodigd voor de zogenaamde Opbrengstenborrel, een 
afsluitende borrel waarbij, onder het genot van een drankje, het eindbedrag wordt 
onthuld. Vanwege het erg hoge bedrag wat in het voorgaande jaar was ingezameld, 
was de spanning hoog, zowel bij het bestuur van Stichting RAGweek Nijmegen. Toen 
het bedrag bekend werd gemaakt 
door de penningmeester, 
veroorzaakte dit toch wel enige 
hartverzakkingen en ongeloof, zowel 
bij de goede doelen als bij de 
studenten zelf. Een opbrengst van 
€47.201,38 had werkelijk niemand 
verwacht. Dit was tot nu toe de 
grootste opbrengst sinds het 15-
jarige bestaan van de Stichting 
RAGweek Nijmegen. Door uitloop 
van verschillende acties is het zelfs 
opgelopen tot een uiteindelijke 
opbrengst van €49.656, te verdelen 
onder de twee doelen: Stichting 
Straatmensen en de Jerome Damey 
Foundation. Uiteraard konden wij ons 
geluk niet op. 

Collectes 
Door vrijwilligers zijn er afgelopen jaar ook weer verschillende huis-
aan-huiscollectes gelopen, ditmaal in de gemeentes Lingewaard, 
Arnhem en Overbetuwe. Dit heeft opnieuw een mooi bedrag 
opgeleverd. 
Dank aan alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt! 
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Tools to Work 
In Oktober zijn we op bezoek geweest bij 
Tools to Work in Teteringen. Deze stichting 
reviseert oude gereedschappen en maakt 
ze weer bruikbaar voor allerlei projecten 
in ontwikkelingslanden. 
Op dit moment zijn wij nog niet zover dat 
we vakopleidingen kunnen gaan geven, 
maar we hebben tijdens een goed 
gesprek wel de toezegging gekregen dat we als dat moment zich aandient, Tools to 
Work ons daarmee gaat helpen. Een mooi vooruitzicht dus. 
In de tussentijd mogen we wo ook bij hen aankloppen als we gebruik willen maken van 
hun expertise met betrekking tot het werkzaam zijn als “stichting in het buitenland”. 

Bezoek ambassadeur 
Ambassadeur Nema Monemou (ook bekend 
onder zijn artiestennaam Billy de Maanzo) van 
Fondation Jerome Damey Guinee bracht 
eind december een bezoek aan Nederland. 
Natuurlijk werd er een bezoek gebracht aan 
een kerstmarkt, maar ook ontmoette de 
Guinese ambassadeur de Nederlandse 
ambassatrice Nathalie Nede. Verder werd er 
een bezoek gebracht aan de voorzitter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Het was een leuke maar koude tijd”, aldus Nema Monemou. 
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Missie, visie en doelstellingen 
 
De missie van de Jerome Damey Foundation 
is om de (straat)kinderen in de regio 
N’Zérékoré een beter bestaan te geven. Een 
beter bestaan en daarmee een toekomst 
waarin zij niet (langer) in armoede hoeven te 
leven maar in hun eigen levensonderhoud 
kunnen voorzien en dat van hun gezin (als 
hen dat wordt gegeven). 
Een beter bestaan voor een kind begint al bij 
de geboorte, voor de ouders zelfs al daarvóór. Ons doel is om ons, in onze plannen en 
activiteiten te richten op zowel (pleeg)ouder als kind. Door het geven van gratis 
onderwijs, lichamelijke verzorging, voedsel en waar nodig een dak boven hun hoofd, 
willen we hen voorbereiden op hun positie in de maatschappij. Door hen te 
onderwijzen en bij te dragen in hun sociale, economische en hygiënische ontwikkeling, 
willen we hen leren wat (hun) taken en verantwoordelijkheden zijn en hoe zij die weer 
kunnen doorgeven aan de generaties die volgen, daarmee dus een mooie toekomst 
creërend voor hún kinderen 

 

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. 
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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 
of vanuit algemene sponsorgelden. De kinderen krijgen, naast schoolmateriaal, twee 
uniformen en schoenen. Daarnaast krijgen de kinderen ontbijt en een warme maaltijd en 
in voorkomende gevallen medische en periodieke tandheelkundige hulp. 
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Organisatiegegevens: 
 
Jerome Damey Foundation 
Simon Vestdijksingel 9 
6836 SB, Arnhem 
0636148058 
info@jeromedamey-foundation.nl 
www.jeromedamey-foundation.nl 
RSIN 853565867 (ANBI) 
KvK 59605340 
 
 
Het bestuur van de Jerome Damey Foundation is verantwoordelijk voor het bestuur, 
beleid, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. De Jerome Damey 
Foundation heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden. De bestuursleden 
krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Erik Schuphof                         Ruben Koole                    Gerard Geenacker 
  voorzitter                          penningmeester                         secretaris 
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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 was een broer van Lamko 
Geenacker-Damey, een van de oprichters 
van de stichting. Hij groeide op in de 
omgeving van N’Zérékoré 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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Financiële verantwoording 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

onderwijs aan  
weeskinderen 

werving donateurs 
en sponsoren overige 

organisatiekosten 

onderwijs in Guinee 

werving donateurs en sponsoren 

overige organisatiekosten 

Dit doen we met jouw euro. 



Jaaroverzicht 2022

activa Balans passiva

Vaste activa Vermogen

Grond / gebouwen 100.000        Begin boekjaar  112.854        

Afschrijving gebouwen -4.600           Mutatie 25.859          

Waterput 5.500             138.712   

Afschrijving waterput -1.100           

99.800     

Liquide middelen

NL Bank 22.995          

NL Spaarrekening 1.032             

Guinee Bank EURO 158                

Guinee Bank GNF 14.727          

38.912     

138.712   138.712   

Inkomsten/uitgaven

Inkomsten Uitgaven

Sponsoring schoolkinderen 12.725     Nederland

Deur collecten 3.646        Bankkosten 439                

Kerk collecten 1.479        Algemene kosten 300                

Giften algemeen 8.182        Website /reclame 768                

RAG actie 24.829     1.507        

Guinee

Inventaris 4.600             

Afschrijving 3.150             

Exploitatie school 15.632          

Onderhoud 78                  

23.460     

Saldo 25.894     

 

50.861     50.861     
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