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In het eerste jaar is het de stichting gelukt om maar liefst 4 projecten te ondersteunen. Het 
geld hiervoor is bij elkaar gekregen door de verkoop van de Bunnydog sleutelhangers en het 
ontvangen van donaties. Hier volgt een korte omschrijving per project: 
 
Project 1: Mayoka Primary School Tanzania 
Voor de Mayoka Primary School in Tanzania hebben we 4200 euro ingezameld. Dit geld is 
overgemaakt naar de Africa Foundation. Deze organisatie heeft ervoor gezorgd dat er 12 
toiletten gebouwd zijn bij de school.  
 
Project 2: Hulp Na Orkaan In Mozambique 
Voor hulp na de orkaan is Mozambique hebben we 3000 euro ingezameld. Dit geld is 
overgemaakt naar de organisatie Save the Children. Zij kunnen met dit bedrag 40 families 
een maand lang van voedsel voorzien. Dat zijn wel 280 personen. 
 
Project 3: Emurutoto kliniek Kenia 
Met behulp van de Africa Foundation is in 2018 met de bouw van een medische kliniek in 
Emurutoto begonnen. De kliniek is in mei 2019 geopend en helpt sindsdien ongeveer 15 
mensen per dag en zorgt ook voor vaccinaties bij kinderen. Het watertoevoer systeem van 
de kliniek heeft stroom nodig, waarvoor de kliniek op dit moment stroom van een generator 
van een nabijgelegen kerk leent. Wij hebben geld ingezameld om een waterpomp op zonne-
energie te installeren. Dit is een duurzame oplossing die ervoor zorgt dat de kliniek van de 
hoge generator kosten verlost wordt. Voor dit project is 3000 euro ingezameld. Dit bedrag is 
overgemaakt aan de Africa Foundation. Zij zullen ervoor zorgen dat de pomp op zonne-
energie gebouwd wordt. 
 
Project 4: Noodhulp voor Covid 19 in Afrika 
Voor noodhulp voor Covid 19 in Afrika hebben we 3000 euro ingezameld. Dit bedrag is 
overgemaakt naar de Africa Foundation. Zij gebruiken dit geld voor de aanschaf van Hippo 
rollers en voedselpakketten. 
 
 
 


