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Kerngegevens:
Naam organisatie
Status organisatie
Correspondentie adres:
Bezoek adres:
E-mail adres:
Website:
Kamer van Koophandel:
Bank:
Contactpersoon
Telefoonnummer:
E-mail adres:

Global Development Africa
Stichting
Nassauhof 53
7061 WG Terborg
Gezellenlaan 12; 7005 AZ Doetinchem
freddygada@gmail.com
www.globaldevelopmentafrica.com
09172242
NL73INGB0003 0678 83
Dhr. F. Karekezi
06-40230758
freddygda@gmail.com

Het bestuur bestaat uit;
Voorzitter; Freddy Karekezi
Secretaris; Ina van Dijk
Penningmeester; Madeleine Munyankiko
Bestuurslid; Antoinette Harerimana
Wij werken samen met een zuster-stichting in Burundi;
International Training & Development Centre
voorzitter ; Daniel Nyabenda
secretaris ; Dieudonné Bizumuremyi
penningmeester ; Arody Nahimana
teamleden; Jerome Minani, Jean Marie Nbisi, Yvonne Agaba, Jean Marie Ngendakumana
GDA heeft contact met directeur Martine Stoppelenburg van Bureau Internationale
Samenwerking voor nadere advisering en ondersteuning.
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Doelstelling en visie
Global Development Africa (GDA) is in 2007 opgericht en tracht in haar werk de sociaal
economische ontwikkeling en cultuur in dit continent onder de aandacht te brengen bij
maatschappelijke organisaties en overheden en de knelpunten op de politieke agenda
geplaatst te krijgen. Daarnaast probeert zij projecten en programma’s te ontwikkelen die
sociaal economische ontwikkelingen kunnen bevorderen, zowel in Nederland als in Afrika.
Hierbij wordt gewerkt vanuit de volgende doelstelling:
Bevorderen van de integrale sociale- en economische duurzame ontwikkeling in Afrika
en Afrikaanse migranten elders.
Speciale aandacht wordt hierbij gegeven aan landen rond het grote meren gebied en landen
die door de burgeroorlog ernstig zijn getroffen.
Belangrijke punten hierbij zijn;
a. Het bundelen van krachten en het uitwisselen van kennis en cultuur;
b. Het bevorderen van capaciteitsversterking van de lokale gemeenschap om meer
verantwoording voor het eigen ontwikkelingsproces te kunnen dragen;
c. Het bevorderen van de participatie van jongeren in internationale samenwerking en
ontwikkelingsprogramma’s;
d. Het bevorderen van dialoog en partnerschap tussen belanghebbenden;
e. Het helpen opzetten van kleinschalige inkomen genererende activiteiten;
f. Het versterken van het lokaal draagvlak met betrekking tot maatschappelijke ontwikkeling,
gezondheidszorg, veiligheid, milieu en good governance;
GDA is een relatief jonge organisatie die al een aantal projecten in verschillende Afrikaanse
landen tot stand heeft gebracht en een aantal congressen heeft georganiseerd, zoals o.a.:
- Project Steenfabriek Burundi
- Project inkomens genererende activiteiten in Burundi
- Project psycho-educatie bij terugkeer in Nederland
- Ontmoetings-buffetten in Nederland
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Activiteitenoverzicht 2016
Intern
Op 7 februari 2016 is de functie van secretaris officieel overgedragen aan Ina van Dijk.
Antoinette Harerimana blijft het team ondersteunen als bestuurslid.
Website
GDA heeft veel moeite gedaan om een vrijwilliger te vinden die de Joomla website kon
bijwerken en actueel houden. Uiteindelijk is nog op het eind van het jaar overgestapt naar
een andere host ( shore24) en een ander systeem ( Wordpress) . Met behulp van Carla
Velthuijsen is de website nu up-to-date tot aller tevredenheid! www.globaldevelopment.com
Nieuw kantoor
In 2016 is ook een andere kantoor/bezoekruimte in gebruik genomen;
Gezellenlaan 12; 7005 AZ Doetinchem
Hier is ook weer een nieuwe stagiaire van het Graafschapcollege aan het werk.
AFRIKA
Innovatiecentrum Bujumbura, Burundi
Het Innovatie Centrum is een centrum voor beroepsopleiding in de beroepen als:
informatievoorziening (ICT), kleding productie en horeca. In een éenjarige opleiding zullen
studenten tegelijkertijd bedrijfsmatig werken in hun branche. Ook krijgen de deelnemers een
opleiding in ondernemerschap aangeboden.
In 2016 is na een stagnatie door de politieke situatie weer verder gewerkt. Door de onrust in
de stad is besloten de ommuring aan te passen en het hek al te plaatsen.
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De eerste etage is opgebouwd en de eerste voorbereidingen voor toiletten e.d. zijn gemaakt.
Met ITDC is overleg geweest over de komende mogelijkheden.
Ons bestuurslid Antoinette Harerimana is in december in Bujumbura geweest en heeft
bekeken hoe het met de situatie van de bouw is.
Met BIS Tilburg zijn een aantal besprekingen geweest om de verdere bouw en inrichting op
een soepele en financieel mogelijke wijze te vervolgen. Het is ons doel om zo gauw mogelijk
met de opleidingen te kunnen beginnen, maar daarvoor moeten eerst voorwaarden geschapen
worden. Er zijn al besprekingen geweest over financiering met Doorgeefhuis Maria, Ten Brinke
Foundation en Focusplaza.
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NEDERLAND
De problematiek van veel Afrikaanse migranten ligt op het terrein van een betaalde baan.
Diploma’s uit Afrikaanse landen worden veelal niet erkend. Kennis van de Nederlandse taal,
zoals deze in officiële kringen wordt gebruikt, is vaak niet duidelijk. Voor landen waar geen
Engelse overheersers geweest zijn spreekt men dus weinig Engels en is b.v. het gebruik van
de Engelse terminologie op computers/internet een belemmering.
GDA heeft geïnventariseerd bij een aantal Afrikaanse vrouwen waar de problematiek ligt. Dit
is uitgewerkt tot een stappenplan om hen te helpen hun plannen tot ondernemerschap te
verwezenlijken. Vooralsnog heeft GDA geen fondsen kunnen vinden die hieraan kunnen
meewerken. De problematiek wordt meegenomen in de opzet van een programma in 2017 om
een helpend traject op te zetten voor werkloze Oost-Afrikaanse migranten.
Er is nog steeds een grote afstand tussen de migranten uit Afrika en de Nederlandse bevolking.
Dit is te wijten aan het niet (kunnen) deelnemen aan een gemengd arbeids- en cultureel leven.
GDA ziet de noodzaak van een ontmoeting van deze werelden; kennis maken met elkaars
cultuur, inzicht krijgen in de mogelijkheden om met elkaar samen te werken, op een
ontspannen wijze samen zijn; het vergroten van elkaars kennis over elkaar.
In eerste instantie heeft GDA zich gericht op kleinschalige kennismakingen.
Culturele bijeenkomsten
In het afgelopen jaar is er onderzocht hoe een ontmoetingsprogramma zou kunnen aansluiten
bij de behoeften van de achterban van GDA in Nederland; de Afrikaanse diaspora. Deze
activiteit noemen wij; Afrika Cultuur Huis.
Er zij een aantal vergaderingen geweest om hierover van gedachten te wisselen, zowel met
Nederlanders als met mensen uit Eritrea, Rwanda en Burundi. Dit heeft geresulteerd in het
idee van een ontmoetingscentrum.
Een eerste subsidieaanvraag bij de Rabo-bank had nog geen direct resultaat. Hierover zullen
nog besprekingen volgen.
Inmiddels zijn stagiaires van HAN bezig met onderzoek en ook Kubus is geraadpleegd.
Afrikaans Buffet
Aftastend is GDA begonnen Afrikaanse Buffetten te organiseren.
Hiervoor zijn locaties gezocht en besprekingen gevoerd in Amersfoort, Zoetermeer, Ulft, Den
Haag, Lichtenvoorde en Doetinchem.
Gesprekken zijn gaande over het gebruik van een deel van de voormalige Baptistenkerk in
Doetinchem.
In 2016 hebben er 3 buffetten plaats gevonden; 2 in Doetinchem en 1 in Zoetermeer.
Hierbij is veel ervaring opgedaan.
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juli, Doetinchem, in het Bussiness Centrum aan de Gezellenlaan 12.
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september Zoetermeer, in Brood& Rozen aan de Industrieweg.

november in Doetinchem, in de Stadskamer aan de Keppelseweg 21.
Bij alle buffetten werd ook een Powerpoint-presentatie vertoond met toelichting over het project
in Bujumbura.
Bij 2 buffetten trad de griot Jalli Lamin Kuyateh uit Gambia op die liederen zong met
begeleiding van zijn kora.
Ook waren steeds Afrikaanse artikelen te koop zoals kanga’s, beeldjes, houtsnijwerk en
sieraden.
Overige activiteiten
Bestuursleden van GDA hebben verschillende evenementen bezocht om op de hoogte te
blijven van ontwikkelingen op het werkgebied.
Zo zijn er Afrikaanse bijeenkomsten bezocht in Humanity House in Den Haag, Afrika Dag en
Young Africa in Amsterdam, een Benefiet bazaar in Amersfoort van Deda, een buffet in
Zoetermeer van een stichting die in Togo werkt. Diverse ontmoetingen en gesprekken met de
achterban hebben plaatsgevonden.
Op internet is een “boekwinkeltje“ begonnen waarvan de inkomsten naar GDA gaan.
http://www.boekwinkeltjes.nl/v/dagboeken/
In 2016 zijn bestuursleden van GDA op diverse plekken gemiddeld 1 x per maand bijeen
gekomen om te vergaderen. Tussendoor vinden telefonische besprekingen ad hoc plaats.
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Jaarrekening 2016
Geachte lezer,
Het bestuur heeft de jaarrekening 2016 van Stichting Global Development
Africa te Terborg bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten
en lasten over 2016 met toelichting samengesteld.
Terborg, 07 April 2017
De heer F.Karekezi
Namens het bestuur van Global Development Africa
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BALANS PER:

31 december 2016

Vaste activa
monitoren, keuken/pannen, website, reclame materialen:
Vlottende activa
Voorraden
kleding stof, beeldjes:

€ 1.070,€ 390,-

Bank/kassa:
Verkoop
Donatie

€ 430,€ 2.495,-

Totaal activa

€ 4.385,-

Passiva
Eigen vermogen
Stand per 31 december 2015

€ 85,-

Resultaat boekjaar 2016

€ 130,-

Eigen vermogen per 31 december 2016

€ 45,-

Projecten in uitvoering
Projecten in uitvoering

€ 2.500,-

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Nog te betalen bedragen:

€ 1.840,-

Totaal passiva:

€ 4.385,-
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STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN
INKOMSTEN:
Fondsen
Resterende bedrag (Ten Brinke foundation )

2016
€ 2.500,-

Sponsoring stichting doorgeefhuis Maria
Verkoop buffetten
Verkoop boeken
Overige donaties
Donatie Afrika loket

€ 1.000,€ 450,€
25,€
25,€ 1.080-

Totaal inkomsten

€ 5.080,-

Uitgaven en reserveringen:
Projectkosten 2016
Project innovatiecentrum

€ 2.500,-

Algemene kosten
Huurkosten
Administratie & advies
Reservering project Innovatie Centrum

€ 120,€ 1.080,€ 250,€ 1.000,-

Totaal uitgaven

€ 4. 950,-

Jaarresultaat activiteiten

€

Totaal staat van inkomsten en uitgaven

€ 5. 080,-

13

130,-

Toelichting
De Stichting is voor haar activiteiten en continuïteit afhankelijk van sponsoring,
fondsen, subsidies en bijdragen van deelnemers. Zij heeft wel inkomsten uit activiteiten
zoals een Buffetavond organiseren.
Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
De inkomsten worden vastgesteld op de in het jaar ontvangen bedragen voor zover
deze niet in voorgaande jaren transitorisch (al als opbrengst) zijn opgenomen.
Lasten
De op de exploitatie drukkende kosten zijn de feitelijk in het jaar betaalde bedragen
alsmede de nog te betalen bedragen voor zover deze niet in voorgaande jaren
transitorisch ( al als kosten) zijn opgenomen.
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Ondertekening van de Jaarrekening door het Bestuur van de stichting Global
Development Africa

Terborg, 07 april 2017
Voorzitter:

Karekezi, Freddy

Penningmeester:

Munyankiko, Madeleine

Secretaris:

Ina van Dijk
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