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Met 41% is de alfabetiseringsgraad in Guinee zeer laag. Geletterdheid bij vrouwen wordt geschat op 
niet meer dan 30%. Hoewel onderwijs vanaf acht jaar verplicht is, is de opkomst laag. Veel kinderen 
gaan helemaal niet naar school. Vooral meisjes worden vaak thuisgehouden, zodat ze hun ouders 
kunnen helpen in het huishouden of op het land. 
Het zal veel tijd en moeite kosten om de strijd tegen het analfabetisme in Afrika te winnen, maar wij 
geloven dat het mogelijk is. En omdat ieder groot initiatief ergens moet beginnen, hebben wij het 
initiatief genomen de strijd aan te gaan tegen analfabetisme. 
 
Hope For School Africa is opgericht in 2007 door mevrouw Mariam Kromah.  Het doel was het 
bouwen van een school voor kinderen in de plaats Sakorola Guinee.  Sakorola is het dorp waar de 
voorouders van Mariam Kromah woonden.  De school heeft 3 leslokalen die multifunctioneel 
gebruikt kunnen worden.  Met name voor activiteiten van vrouwen.  Er zijn toiletten gekomen, voor 
de kinderen en voor de leerkrachten. 
 
 
De leerkrachten in Sakorola leren de kinderen de benodigde vaardigheden te ontwikkelen voor een 
betere toekomst.  Basisvaardigheden zoals lezen en schrijven. 
De samenwerking met de lokale bewoners is belangrijk en wordt steeds gestimuleerd. 
 
BELEID 
 
De stichting Hope For School Africa verzamelt spullen; speelgoed, kleding, schoolmateriaal, kleine 
meubels voor de bewoners van Sakorola. 
De stichting Hope For School Africa zamelt geld in om het transport van de spullen middels een 
container te bekostigen. 
Het bestuur kiest nieuwe activiteiten om aan de hulpvragen van de bewoners van Sakorola tegemoet 
te komen. 



BESTUUR 
 
Voorzitter  Mariam Kromah 
Penningmeester Jaap Bakker 
Secretaris  Anna Luttens 
Lid   Hawa Kromah 
 
Vrijwilliger  Ferry Deen, onderhoudt de website 
 
Er is geen sprake van beloningsbeleid, geen vrijwilligersvergoeding of reiskostenvergoeding.   De 
kosten van het telefoonverkeer naar Guinee worden vergoed aan de voorzitter. 
 
 
 
FINANCIEEL 
 
Saldo     31-12-2018  15-12-2018 
Zakelijke rekening     € 944. 
Zakelijke spaarrekening     € 455. 
 
De inkomsten bestaan uit giften van familieleden en vrienden met oa maandelijkse donaties van  
€ 10.- en eenmalig per jaar € 150.- 
De sponsorloop Stichting 40 MM.  Ondersteunt kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. 
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De Stichting Hope For Africa wil verdere bekendheid in Hoorn en omgeving.  Versterking naast het 
bestuur zou de werkdruk verdelen.  In contact met Vrijwilligerspunt wordt gezocht naar uitvoerende 
deelnemers, vrijwilligers die de activiteiten willen oppakken. 
 
Eén container naar Guinee. 
Er is voldoende materiaal verzameld om naar Sakorola te verzenden.  De kosten zijn zo’n € 2800.- 
Deze worden voor een deel opgevangen door derden die in dezelfde container hun materiaal mee 
verzenden.   
 
Ter bescherming van het bestaande schoolgebouw, vanwege het soms extreem tropisch weer, de 
buitenmuren verven.  Dit vraagt om materialen, verf, kwasten e.d. Het verzoek gaat naar 
bouwbedrijven in Hoorn en omgeving. 
 
Een klein medisch centrum inrichten, in een bestaande voorziening in het dorp.  Waar een arts, 
verpleegkundige of verzorgende aanwezig kan zijn.  De stichting start met het inzamelen van 
medische materialen 
 
Organiseren van een evenement in Hoorn om geld op te halen.  In het wijkcentrum, met muziek en 
Guineese hapjes.  
 
Deelname aan de jaarlijkse sponsorloop Stichting 40 MM in Venhuizen. 
 
Een oriëntatie naar een mogelijke verbinding of afstemming met andere hulpverleningsorganisaties 
die vanuit Nederland een contact en zelfde doelstelling hebben met Guinee. 
 


