Uw

steun

is

nodig

om

voor

de

weeskinderen en kinderen die anders
weinig

toekomstperspectief

hebben

het verschil te kunnen maken!
Iedere ontwikkeling begint met het zetten van een kleine
stap. Momenteel ondersteunt onze stichting scholen in
Ghana op een hele praktische wijze. Veel kinderen komen
bijvoorbeeld naar school zonder lunch, simpelweg omdat de
onkosten voor school voor veel ouders al een hele hoge
belasting vormt. Wij ondersteunen ze door lunchgeld te
verstrekken, schoolmateriaal aan te leveren en kleding te
verstrekken. Afhankelijk van onze sponsors willen wij
graag een eigen school bouwen en uitgroeien tot een stichting die een brede maatschappelijke invloed kan hebben in
Ghana.

KEC stichting is een non-profit organisatie die zich inzet
voor weeskinderen om hen op het rechte pad te houden.

Helpt u ons bouwen?

Deze stichting is opgericht door dhr. Isaac Adu Opoku.
Hij helpt al jaren kinderen in Afrika die door omstandig-

Elk kind verdient een betere kans.

heden bedreigd worden in hun ontwikkeling. Het leven voor

Iedere bijdrage, klein of groot is welkom om dit te

deren worden veelvuldig geconfronteerd met misbruik,

realiseren. De boodschap die wij graag aan de kinderen

corruptie en geweld. Daarom is het heel belangrijk om deze

willen laten zien is dat als je samenwerkt je veel kunt

kinderen de helpende hand te bieden. Naast onderwijs

bereiken.

willen wij deze kinderen ook onderdak en eten verschaffen

weeskinderen in ontwikkelingslanden is hard. Deze kin-

waardoor aan de basisbehoeften wordt voldaan. Wat voor
onze stichting heel belangrijk is dat wij deze kinderen
naast opleiding ook normen en waarden bij willen brengen,
waardoor zij later een positieve bijdrage kunnen leveren
aan de samenleving.

Samen is één

Op onze website kunt u terecht voor meer
informatie:

Kinderen zijn de toekomst. Door hen te steunen en te

Dhr. Isaac Adu Opoku leeft al jaren in Nederland. Vanuit

begeleiden willen wij een positieve bijdrage leveren aan

West-Europa keek hij vol bewondering naar de opbouw

de samenleving. Kinderen hebben begeleiding nodig om

van de samenleving: de democratie, het sociale vangnet en

op te kunnen groeien tot een stabiele persoonlijkheid

hoe er in Europese landen met sociaal zwakkere in de

met besef van normen en waarden. Alleen dan kunnen

samenleving wordt omgegaan. Jaren droomde hij er van

ze een positieve invloed leveren op de ontwikkeling van

om deze kennis in te zetten in zijn geboorteland Ghana.

de samenleving. De ontwikkeling van veel kinderen

Er zijn grote verschillen. Verstandelijk en lichamelijk

wordt op dit moment beïnvloed door een corrupte om-

gehandicapte kinderen worden weggestopt, verstoten of

geving waarin veel geweld plaatsvindt. In de maat-

zelfs vermoord. Voorlichting is nodig om onschuldige

Onze projecten kunnen wij niet realiseren zonder uw steun!
U kunt nu direct iets doen, en zorgen voor onderwijs en
meer veiligheid in Ghana!

schappij vinden ze vaak moeilijk hun plek.

kinderen te kunnen helpen. Dhr. Adu Opoku vormt in

Hoe? Door donateur, lid of vrijwilliger te worden.

Door krachten te bundelen staan we sterk. Het aantal

eigen persoon een brug. Hij heeft veel contacten in zowel

kinderen dat opgroeit zonder ouders is groot. Een andere grote groep zijn kinderen die opgroeien zonder
dat er een vader in hun leven aanwezig is. Hun moeders
zijn vaak alleenstaande vrouwen die zijn misleid, misbruikt of die zwanger zijn geworden nadat ze zich
noodgedwongen hebben geprostitueerd. Deze groep
wordt door veel ontwikkelingshulp vergeten. De KEC

de Nederlandse samenleving als binnen de aanwezige
Ghanese gemeenschap. Door zijn overtuigingskracht en

www.kecstichting.nl

Samen met ons geeft u zo deze kinderen een kans!

geestdrift luisteren mensen.
Deze kracht wil hij

dolgraag gebruiken in Afrikaanse

landen. Het geven van een voorbeeld, voorlichting met

Donaties zijn welkom op:
Rabobank 132026554

medewerking van landgenoten!

Stichting wil deze kinderen een betere toekomst bieden, door voorlichting en het geven van een kleine financiële bijdrage aan deze moeders. Hierdoor kunnen
ze zich richten op het creëren van kansen, het inslaan

Vanuit de samenleving zelf een inhoudelijke
verandering tot stand brengen

van een andere weg voor hun kind en toekomst. Educatie, ondersteuning en het laten zien van een voorbeeld
is voor deze moeders en kinderen erg belangrijk. Aangezien de KEC stichting werkt met mensen van de eigen
nationaliteit worden wij niet als buitenstaanders gezien. Wij zijn één van hen!

KEC Stichting
Postadres:
Bromsluis 14
5256EN Heusden
tel. 041-666 41 35

KvK nr: 52720225

