Sport-en cultuurfonds

50%

Stichting Bafang Kids Steun , Rotterdam
Stichting Bafang Kids Steun wil een sport-en cultuurfonds oprichten voor kinderen in Bafang dat
is gelegen in West Kameroen in de regio Haut-Nkam.
Onze uitgangspunten zijn:
. Het bevorderen van de socialisatie en integratie van jongeren door culturele en sportieve
activiteiten,
. het helpen ontdekken en ontwikkelen van kwaliteiten en talenten van jongeren door het
aanbieden van diverse activiteiten.
Uit lokaal onderzoek blijkt dat van de 30 000 jongeren tussen 8 en 15 jaar slechts 0,5% meedoet
aan enige vorm van buitenschoolse activiteiten in georganiseerde vorm. Wij willen met het oprichten
van een sport en cultuurfonds jongeren extra ondersteuning geven en stimuleren tot het meedoen
aan sportieve en culturele activiteiten. Wij willen ons dit jaar richten op het opzetten van dit fonds.

De uitgangspunten van dit project:
1. We willen de kansen voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar in Bafang vergroten door
professionele activiteiten aan te bieden ook op lange termijn.
2. We willen elk jaar minimaal 2 % van onze jongeren deel laten nemen aan buitenschoolse
activiteiten.
3. Ouders stimuleren om bij te dragen aan de ontwikkeling van hun kinderen.
4. Een voorbeeld te zijn met een ontwikkelingsmodel binnen de regio.
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Hoe ?

Sinds enige tijd hebben we oa een voetbalacademie en korfbalacademie georganiseerd waar een aantal kinderen aan deelnemen. De ouders van de kinderen leveren een bijdrage om de trainingen te organiseren. We
houden er echter rekening mee dat op langere termijn een aantal kinderen zullen moeten afhaken omdat de
ouders financieel niet in staat zijn de bijdrage te betalen.
Het Sport-en Cultuurfonds is met name bedoelt voor gezinnen die een wat lager inkomen hebben of geen inkomsten hebben. Dit kan zijn omdat het bv een eenoudergezin is of door ziekte of werkloosheid is er minder
inkomen.
Het idee is om de ouders en dus met name de kinderen een steuntje in de rug te geven en een bijdrage van 50%
te geven voor deelname aan de activiteiten.
Een bijdrage uit het fonds maakt het dan mogelijk dat de kinderen toch kunnen meedoen aan de activiteiten.
De vrijwilligers van AJA zijn inmiddels in de loop der jaren wel vertrouwd geraakt met vele gezinnen in Bafang
en kunnen in vertrouwen hierover spreken met de betreffende ouders.

Voor wie is het fonds bedoelt?

Wij denken dat de jongeren uit de leeftijdsgroep 8 tot 15 jaar een goede basis aangereikt moeten krijgen om
hun kansen binnen de Kameroense samenleving te vergroten.
Tot op heden merken we dat er binnen ons dorp en omliggende dorpen geen enkele activiteit wordt georganiseerd voor kinderen buiten schooltijd. Er is geen enkele georganiseerde activiteit voor deze kinderen buiten
meewerken op het land en meehelpen in het huishouden om.

Waarom de helft?

Wij hebben gemerkt in de periode dat we activiteiten organiseren voor de kinderen dat ouderbetrokkenheid
zoals we dat in Nederland kennen een heel moeilijk begrip is voor de ouders in Bafang. We merken dat als
ouders verbonden raken met activiteiten door ook een kleine financiële bijdrage te leveren zij eerder geneigd
zijn interesse te tonen. We willen ouders stimuleren om interesse te tonen in de ontwikkeling van hun kind en
zijn of haar vooruitgang te zien.
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Wat houdt dit fonds in?
Sinds 2006 organiseert Bafang Kids Steun in nauwe samenwerking met de partnerorganisatie AJA in Bafang
sport en spel en educatieve buitenschoolse activiteiten oa op de sportvelden van de middelbare school Saint
Paul en in ons cultureel centrum. We willen echter het aantal kinderen dat kan deelnemen aan de activiteiten
vergroten en meer kansen creëren voor meer kinderen.
De activiteiten die we willen aanbieden zijn:
Sportactiviteiten: Voetbal, Handbal, Badminton, Volleybal, Korfbal, Basketball, Baseball, hockey etc.
Culturele activiteiten: Zingen, Fanfaremuziek, Theater, Mime, Poppenkastspel, fee fee (plaatselijke dialect), informatica, lezen

Hoe kun je meedoen aan dit project?
Degene die het belangrijk vinden om een bijdrage te leveren aan het opstarten van dit fonds vragen we een
bijdrage te leveren van 10 euro per maand oftewel een bijdrage van 120 euro per jaar. Uw bijdrage kunt
u overmaken op onze IBAN NL52INGB0002327181 Tnv Stichting Bafang Kids Steun ovv Bijdrage Sport-en
Cultuurfonds 50%
Van dit bedrag kunnen we 10 jongeren elk jaar ondersteunen en mee laten doen aan de buitenschoolse activiteiten. We vragen dan ook aan de ouders om de helft van het bedrag te betalen. Zij dragen dan ook een
stukje verantwoordelijkheid.

Voor elke donatie stellen we een contract op waarbij Bafang Kids Steun het project coördineert.
Als tegenprestatie wordt er periodiek een overzicht gemaakt van de georganiseerde activiteiten
en de vooruitgang die de kinderen maken bij het volgen van de activiteiten.

Voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt u contact opnemen met ons : info@bafangkids.org
Meer over ons kunt u lezen op onze site : www.bafangkids.org of via onze facebookpagina :
www.facebook.com/bafangkidssteun.
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Inschrijfformulier/Deelname contract
Naam………………………………..........................…………………………………
Adres ……………………….....................................................................................……
Postcode …………………………… woonplaats .......…………………………….
Telefoon…………………………….
Ik wil graag een bijdrage leveren aan het project om de jeugd in Bafang, HautNkam mee te helpen ontwikkelen, Sport-en Cultuurfonds 50%
Voor schooljaar : 20…... / 20….... en 20….... / 20…....
Voor een bedrag van………………….............…/ Jaar
Overmaken op onze IBAN NL52INGB0002327181 tnv Stichting Bafang Kids
Steun OVV Bijdrage sport-en cultuurfonds 50%

Naam en voornaam 				Handtekening 			Datum
.......................................................		

.........................................

.........................

NB: Maakt u svp een copy van deze overeenkomst voor uzelf, vul dit formulier in
en gaarne sturen per post naar Katendrechtse Lagedijk 225A, 3083GB Rotterdam
of mailen naar info@bafangkids.org

Hartelijk dank voor uw deelname!
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