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De stichting African Child Foundation (ACF) levert een bijdrage aan een betere 
toekomst voorkansarme kinderen en jongeren in Afrika.Dit doet zij door projecten te 
initiëren en te realiseren met hulp van vrijwilligers, donaties, sponsorgelden en 
overheidssubsidies.Verder wil ACF, door persoonlijke inzet van bestuursleden en 
vrijwilligers, een zo groot mogelijke groep mensen informeren over de mogelijkheden die
 wij, Europeanen, hebben om kansarme kinderen en jongeren in Afrika een betere 
toekomst te geven. De stichting is in 2005 ontstaan op initiatief van vrijwilligers, die via 
een uitwisselingsproject in Kenia zijn terechtgekomen.

De laatste jaren focust de stichting zich volledig op de ondersteuning van Asante 
Childrens Home, waarbij scholing en verzorging de belangrijkste doelstellingen zijn. 
Kindertehuis en School Asante Trust bestaat uit het kindertehuis Asante Children's 
Home in Naivasha en Asante ECDE (primary school). De laatste jaren is de volledige 
aandacht uitgegaan naar het kindertehuis.

Een grote groep donateurs voorziet in het bestaan van het kindertehuis. Daarnaast 
heeft een aantal kinderen een vaste sponsor die bijdraagt in de kosten voor onderwijs.



De 4 statutaire bestuursleden worden niet betaald.

https://www.africanchildfoundation.nl/nieuws/

De donaties worden gebruikt voor levensonderhoud van de kinderen, het betalen van 
de salarissen van de lokale staff, het opzetten van projecten (bv opzetten van 
groentetuin), de betaling van schoolgeld en het realiseren van een nieuw verblijf.

https://www.africanchildfoundation.nl/financiele-verantwoording/

https://www.africanchildfoundation.nl/nieuws/
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