
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Hartelijk  Dank voor uw Donatie 

FAPADAG (Facilitation and Participation of Disadvantaged Groups) is een kleine 

organisatie, die ondersteuning geeft aan projecten die streven naar participatie 

van kansarme groepen in de samenleving, in het bijzonder personen met een 

beperking. De nadruk ligt op projecten in Oost- en Centraal-Europa en Oost-

Afrika, in het bijzonder Kenia.  

Eind 2017 heeft FAPADAG het Shammah project, waar thans 290 kwetsbare 

kinderen onderwijs, levens- en beroepsvaardigheden krijgen aangeboden, onder 

de naam: “Together we build a foundation for a better future” bij de Wilde 

Ganzen ingediend. Deze hebben het project (onder nr.2017.0204) op 2 november 

goedgekeurd en een financiële steun van    18.708 € gegeven. 

Het totale bedrag wat voor de voltooiing van het gebouw nodig was, was ruim 3 

keer zoveel  61.277 €, waarvan 2.500 € door het Shammah centrum zelf bij 

elkaar is gebracht en de rest door steun van vrienden, subsidies en giften van 

stichtingen en filantropen aan FAPADAG. 

Wij zijn bijzonder verheugd u te kunnen mededelen, dat eind februari 2019 het 

gebouw van het Shammah Centrum voltooid is en dat er naast primair onderwijs, 

tuinieren, sieraden maken, het houden van pluimvee, het maken van zeep nu ook 

mogelijkheden zijn gecreëerd voor het leren van computers-skills,”solar cooking“ 

en naaivaardigheden. 
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Dankzij uw donatie kunnen bijna 300 kinderen naar school en hebben reeds meer 

dan 100 families zichzelf uit de armoede opgewerkt. 

FAPADAG richt zich in 2019 op het bouwen van een tweede Shammah centrum in 

de “rural area”, waarvoor reeds het land is gekocht en waar op dit moment al 

meer dan 250 kwetsbare kinderen en families onderwijs en levensvaardigheden in 

een zeer slechte locatie krijgen aangeboden. 

Wij hopen dat we ook in de toekomst op uw steun mogen rekenen. 

 

Met vriendelijke groet,  

Hanneke van Bruggen, Hon.Dscie  

Directeur van FAPADAG 
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