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Stichting Taiama-Andreas financiert de volgende 

activiteiten van YAN: 

• 4 kinder-, mensenrechtenactiviteiten per jaar 

• Materialen voor  scholieren. (uniform, schoenen, 

rugzak, pennen, schriften en boeken) 

• De huur en andere faciliteiten voor het kantoor. 

• Middelbaar beroepsonderwijs voor enkele 

jongeren. 

De kosten van enkele van de activiteiten van YAN zijn: 

Wij werken samen met de Youth Advocacy 

Network  om hun dromen te verwezenlijken. 

Wij doen dit door: 

• Intensieve communicatie met de jongeren 

daar over wat nodig is, wat zij zelf kunnen 

doen en wat wij voor hen kunnen 

betekenen. 

• Het geven van lezingen over het leven  in 

Sierra Leone en de cultuurverschillen  

tussen hier en daar, om zo meer begrip te  

kweken voor de moeilijke situatie waarin 

de mensen zich daar bevinden. 

• Het verzorgen van lessen aan basis– en  

middelbare scholieren over het leven van  

leeftijdgenoten in Sierra Leone. 

• Onze inzet om geld te vergaren om de 

financiële steun te kunnen geven die de  

jongeren daar nodig hebben. 

• Een keer per jaar een bezoek te brengen 

aan de Youth Advocacy Network 

Youth Advocacy Network (YAN) 

Stichting Taiama-Andreas 
Wij zijn een kleine groep die ervan overuigd is dat 

jongeren in Sierra Leone het beste weten wat ze nodig 

hebben om op te komen voor hun rechten en zich te 

ontwikkelen tot volwaardige, zelfstandige jonge 

mensen. Voor meer informatie over wie wij zijn kijkt op 

onze website. 

Activiteiten Sponsoring 

Onze website 

taiama-andreas.org 
Ons bankrekeningnummer 

NL 10 RBRB 0960077723  

Kinder-, mensenrechtenactiviteit € 200 per activiteit 

Middelbare scholier €  30 per jaar 

Beroepsonderwijs €  60 per jaar 

Huur kantoor € 450 per jaar 

Benzine voor de generator voor 

computerlessen 

€     4 per 5 liter 

Voor dit alles hebben wij hulp nodig. 

Het zou fijn zijn als u zou kunnen bijdragen met een  

éénmalig of een maandelijks gift. 

Meer hierover (iDEAL) en hoe giften af te trekken van 

de  belasting vindt u op onze website. 

Deze groep uit het noorden van Sierra Leone, bestaat 

uit een 30 tal jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. 

De groep komt een keer per week bij elkaar om te  

spreken over hun rechten en om activiteiten te  

organiseren om aandacht te vragen voor deze rechten.  

Sinds oktober 2017 staat YAN geregistreerd als een 

Community Based Organization.  

YAN heeft een eigen kantoor met computer faciliteiten   

gefinancierd door Stichting Taiama-Andreas. 

Via YAN ondersteunt Stichting Taiama-Andreas een 35 

tal kansarme jongeren en kinderen om naar school te 

kunnen gaan. Enkele jongeren van YAN fungeren als 

mentoren voor deze schoolkinderen. 


