
DONATEUR WORDEN?

Als u ons wilt helpen de gezinnen van 
Stichting Amani te ondersteunen, 
kunt u uw donatie overmaken via het 
donatieformulier op onze website.

Alle donaties zijn uiteraard meer dan 
welkom! Wilt u geen gebruik maken 
van het donatieformulier, dan kunt u 
ook rechtstreeks overmaken op ons 
nummer: NL97 RABO 0143 5844 99

ONS DOEL

Ons doel is om ervoor 
te zorgen dat deze 
gezinnen op den duur 
zelfvoorzienend worden 
zodat ze in hun eigen 
levensonderhoud 
kunnen voorzien en 
onze hulp niet meer 
nodig is.

WWW.STICHTINGAMANI.NL

STICHTING AMANI
Ieder jaar proberen we door deelname aan diverse activiteiten geld op te halen om 
onze uitgaven voor onze families te kunnen bekostigen. Met name onderwijskosten 
zijn structurele kosten die jaarlijks terugkeren. Daarnaast kijken we per familie waar 
de behoefte ligt en de mogelijkheid voor Stichting Amani om hier iets in te betekenen. 
Graag lichten wij toe op welke manier wij dit jaar het sponsorgeld zouden willen 
besteden. 

Dinsdag 11 december 2007. De dag waarop we Godfrey voor het eerst ontmoeten. De 
dag waarop we Godfrey in ons hart sluiten. Op een afstand van 10.684 kilometer van 
ons verwijderd, maar nog altijd in staat om ons te verwarmen en een lach op ons gezicht 
te toveren. Godfrey, een ongelooflijk veerkrachtige, lieve, vrolijke man van inmiddels 
41 jaar. Hij woont samen met zijn oudste zus Charity (43 jaar), haar 6 kinderen (in de 
leeftijd van 5 tot 24 jaar) en één kleinkind (4 jaar) op het erf van zijn inmiddels overleden 
ouders. Godfrey, de man waarvan we, na ons bezoek, met een stevige knuffel, een lach 

10.684 KILOMETERS

"YOU HAVE 
CHANGED MY LIFE. 
WITHOUT THIS 
I WOULD HAVE 
NOTHING!"

en traan weer afscheid nemen.
De les die hij ons leert, door ons alleen 
maar zijn eeuwige dankbaarheid en 
innemende glimlach te tonen: “Iedereen 
kent tegenslagen. Maar door positief te 
blijven en vertrouwen te houden in de 
medemens, overwin je tegenslagen en 
kan je het als kans zien”.  
Godfrey doet zijn uiterste best om zijn 
familie iedere dag in de basisbehoeften 
te voorzien, maar dit is erg lastig voor 
hem. Hij heeft namelijk een spierziekte 

(mogelijk MS) en daardoor fysiek erg zwak 
en instabiel. In de loop der jaren zien we 
hem zichtbaar achteruit gaan. Momenteel 
werkt Godfrey van maandag tot en met 
zaterdag in het plaatselijke dorpje als 
schoenmaker. Hij heeft een bescheiden 
open plekje waar hij klanten ontvangen. 
Hij heeft echter weinig middelen en 
zijn droom is om over betere middelen 
en materialen te beschikken zodat hij 
meer geld kan verdienen. Nu verdient hij 
gemiddeld €1,80 euro per dag, waarvan 

http://WWW.STICHTINGAMANI.NL


HOE KUN JE SPONSOREN?

KALENDER

ONDERWIJS

“Wij hopen met jullie 

inzet en donaties Godfrey 

te kunnen helpen en 

daarnaast door te kunnen 

gaan met het bekostigen 

van onderwijskosten voor 

al onze kinderen. ”

Glenda & Jelly Raap

hij €0,90 eurocent moet betalen voor vervoer heen en terug, dit omdat hij niet in staat is te lopen. 

Graag willen we zijn werkplek verbeteren en materialen aanschaffen zodat deze fantastische en dankbare man nog beter in staat is om 
voor zichzelf maar ook voor zijn familie te zorgen, en zijn werkcomfort en plezier zullen verbeteren. 
De geschatte kosten voor dit project liggen rond de €800,-  euro. Met jouw hulp kunnen we dit op korte termijn al realiseren!

Vraag actief in je netwerk of ze bereid zijn om jou te sponsoren voor je 
sportieve inzet voor Stichting Amani. Je kunt hierin creatief zijn, door je 
bijvoorbeeld per kilometer te laten sponsoren, maar een vast bedrag is 
natuurlijk ook mogelijk. Om jezelf extra te motiveren kun je ook denken aan 
een streeftijd. Bij het behalen van je streeftijd kan er bijvoorbeeld door één 
van je sponsoren een ‘verdubbelaar’ in gezet worden. 

Aan het einde verzamel je het sponsorgeld en maak je dit bedrag over op 
de rekening van Stichting Amani.

Vind je het fijn om je sponsors ook iets aan te kunnen bieden, dan kun je 
voorstellen om de verjaardagskalender van Stichting Amani te verkopen. 
Voor €15,00 euro maak je jouw sponsor blij en haal je tevens sponsorgeld 
op. 

Nog steeds is onderwijs één van de belangrijkste pijlers van Stichting Amani. Op dit 
moment gaan er 17 kinderen naar school, uiteenlopend van kleuterschool tot en met 
universiteit. We lichten een aantal van onze kinderen uit: 

Voor meer informatie kun je terecht op onze website:

www.stichtingamani.nl.

Heb je interesse en wil je graag deelnemen?
Stuur dan een mail naar info@stichtingamani.nl. 

JANE (6) & ROSE (10)

DANIEL KARIUKI (17)

Al voor €80,- euro zorg jij ervoor dat 
Rose en haar zusje een jaar lang naar 
de basisschool kunnen bij hun in de 
buurt.

Daniel kan voor €100,- euro per termijn 
zijn 2e jaar afmaken op Kiriti Seconday 
School

http://www.stichtingamani.nl. 
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