
WOUDENBERG/SCHERPENZEEL - De achtergronden binnen het bestuur van de stich-
ting Friends of the African Dream (FAD) hadden niet verder uit elkaar kunnen liggen. 
Toch hebben de initiatiefnemers één gezamenlijk doel: ze willen iets betekenen voor 
samenlevingen die het zoveel minder hebben dan wij. In Sierra Leone voegen zij de 
daad bij het woord.

FAD maakt Afrikaanse 
dromen waar

De oprichters van de stichting FAD 
spraken elkaar wel vaker, maar 
toen het onderwerp ‘Afrika’ op tafel 
kwam, klikte het definitief. Antoon 
Zwanenburg, een handelaar uit De 
Glind, liep met het idee rond een 
kippenboerderij te beginnen in Sier-
ra Leone. Hij vond een luisterend 
oor bij Woudenberger Bert van Dijk-
huizen, eigenaar van een cd-groot-
handel, diens partner Beppie van 
den Tweel, met een achtergrond in 
de zorg en later ook Berend Schaeff-
ner, huisarts in Achterveld. Alle vier 
hadden ze op hun vakgebied hun 
sporen en hun geld verdiend. Daar 
wilden ze graag wat van afstaan, in 
ruil voor een hoop voldoening.

Zo ontstond het idee een stichting 
op te richten, met als voornaamste 
doelstellingen: mensen hulp bieden 
in hun eigen situatie, waardoor zij 
juist daar toekomstmogelijkheden 
gaan zien; alleen kleinschalige, over-
zichtelijke projecten opzetten; aan-
sluiten bij plaatselijke behoeften en 
bestaande initiatieven. Ondanks de 
informele sfeer binnen de stichting, 
waarbij de bestuursleden eigenlijk 
alles gezamenlijk doen, is die pro-
fessioneel georganiseerd. Zo vindt 
elke maand een vergadering plaats, 
waarin lopende projecten worden 
geëvalueerd en nieuwe ideeën aan-
gedragen. Tijdens de eerste bijeen-
komst, in 2006, viel de beslissing om 
alle inspanningen te richten op Sier-
ra Leone. Enkele bestuursleden kwa-
men al jaren in West-Afrika door 
hun werkzaamheden daar. Hun er-
varing en enthousiasme inspireerde 
de andere bestuursleden en leverde 
ook een belangrijke ingang bij de 
plaatselijke gemeenschappen.

Ook het besluit voor een eigen stich-
ting werd bewust genomen. Men 
kende teveel verhalen van goede 
doelen waarbij het geld niet - of niet 
volledig - op de juiste plek terecht 
kwam. Dat wilde FAD beter doen. 
Privégeld, alsook donaties die de 
stichting van derden krijgt, wordt 
besteed aan projecten in Afrika. Dit 
is zo ook in de statuten opgenomen. 
Onkosten van betrokkenen worden 
dan ook niet door FAD vergoed. Deze 
garantie stelt de stichting in staat 
zijn motto ‘Your gift = our gift’ waar 
te maken.

Het geld is in de vijf jaar dat FAD 
nu bestaat dan ook welbesteed. Dit 
komt mede door de langetermijn-
visie van de initiatiefnemers. Van 
Dijkhuizen legt uit: ,,We gaan in 
gesprek met de dorpshoofden, stam-
oudsten en bewoners om inzicht te 

krijgen waar de grootste behoefte 
aan is. Onze filosofie is vervolgens 
om de mensen geen geld te geven 
om vis te kopen, maar een hengel 
waarmee we hen leren vissen.’’
Om te voorkomen dat projecten 
stranden, of geld en middelen niet 
goed terechtkomen, worden de pro-
jecten uitgevoerd onder toezicht 
van de bestuursleden of (lokale) ver-
tegenwoordigers van de stichting. 
Bij gevolg vliegen de Nederlanders 
regelmatig naar Sierra Leone. Op ei-
gen kosten, zoals gezegd.

De eerste reis vond eind 2007 plaats. 
Hoewel bedoeld als kennismakings-
bezoek, werd al direct geconstateerd 
dat in het dorp Songo - ongeveer 
40 kilometer ten oosten van hoofd-

De medische post van Sumbuya, volledig gerenoveerd.

FAD organiseert en bekostigt trainingen aan blinden.

FAD streeft snel, 
maar duurzaam 
effect na
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Het FAD-bestuur: Beppie van den Tweel, Antoon Zwanenburg, Bert van Dijkhuizen en Berend Schaeffner

Doel van de stichting is mensen hulp bieden in de eigen situatie
stad Freetown - dringend behoefte 
was aan verbetering van de water-
voorziening. Men stak de handen 
uit de mouwen en er werden twee 
waterpompen gerenoveerd. Deze 
‘hands on’-mentaliteit is typerend 
voor Friends of the African Dream: 
de stichting streeft snel, maar duur-
zaam effect na.

Tijdens een volgende trip kwam 
FAD in Sumbuya, het dorp waar de 
kippenboerderij van Antoon Zwa-
nenburg uiteindelijk zou komen. 
Daar viel het oog direct op een me-
dische post, die zorg biedt aan circa 
5000 inwoners binnen een straal 
van 25 kilometer, maar die grondig 
opgeknapt moest worden. Een lo-
kale aannemer voerde samen met 
de plaatselijke bevolking een com-
plete renovatie uit, terwijl FAD in 
Nederland de volledige inrichting 
en allerhande medisch gereedschap 
voor de post bijeenbracht. Een in-
zamelingsactie onder vrienden en 
kennissen leverde veel linnengoed 
en kleding op. Met al deze ingredi-
enten werd de medische post inge-
richt.

Daarmee kwam een volgend doel in 
beeld. Letterlijk, want FAD nam zich 
voor iets te doen aan het grote aan-
tal blinden in het dorp. Mensen wor-
den in Sierra Leone blind door aan-
doeningen die in Nederland goed 

te behandelen zijn, maar waarvoor 
daar de voorzieningen ontbreken. 
Of ontbraken, beter gezegd, want 
door de nieuwe medische post kon 
ook de volgende stap gezet worden: 
het opleiden van oogspecialisten, 
het organiseren van oogspreekuren 
en het uitvoeren van oogoperaties. 
Berend Schaeffner en Wim Klein 
Poelhuis, een bevriende oogarts, 
leiden samen dit project namens de 
stichting en boeken snel geweldige 
resultaten.

Ondertussen is in het voorjaar van 
2010 gestart met het realiseren 
van het oorspronkelijke idee van 
Antoon Zwanenburg: de kippen-
boerderij Sierra Akker. Er lopen 
reeds een paar duizend kuikens en 
binnen enkele jaren worden er on-
geveer 100 arbeidsplaatsen (en dus 
inkomsten) voor de plaatselijke be-
volking gecreëerd.

Sinds afgelopen jaar zoekt de stich-
ting ook actief naar vrouwen in 
Sierra Leone die het talent hebben 
om zich te ontwikkelen, maar niet 
de (financiële) middelen. Zij wor-
den met financiële ondersteuning 
van FAD in staat gesteld een oplei-
ding te volgen. ,,Als de inwoners op 
termijn in hun eigen primaire be-
hoeften kunnen voorzien, worden 
ze minder afhankelijk’’, zegt Van 
Dijkhuizen. ,,We investeren ook 

graag in ambachtsopleidingen voor 
de plaatselijke jeugd. 30 jongeren 
uit Sumbuya volgen op dit moment 
vakonderwijs en leren voor lasser, 
timmerman, monteur of boer.’’ Om 
dit onderwijs te faciliteren wordt 
momenteel een lagere en middel-
bare school opgeknapt. Lokale tim-
merlieden maken nieuw meubilair 
en er wordt gezorgd voor zaken als 
pennen, schriften en kleding.

Aan toekomstplannen heeft de 
stichting geen gebrek: staaropera-
ties uitvoeren, verpleegkundigen 
opleiden, apparatuur op zonne-
energie installeren, kleine starten-
de ondernemers ondersteunen met 
microkredieten… Er is nog veel 
werk aan de winkel. Uiteraard is 
daar geld voor nodig.

Wilt u een steentje bijdragen, steun 
FAD dan door uw gift over te maken 
op rekeningnummer 1198.82.663 
van de Rabobank te Woudenberg. 
Omdat de belastingdienst de stich-
ting de zogenoemde ANBI-status 
heeft toegekend, zijn donaties bij 
uw belastingaangifte jaarlijks fis-
caal aftrekbaar van uw inkomsten-
belasting.

u Meer informatie over Friends of 
the African Dream (voorheen Foun-
dation Africa Donation) kunt u vin-
den op www.stichting-fad.org.
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