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Voorwoord van bestuur
Voor de zevende maal organiseerde Go for Africa in schooljaar 2012 -2013 een
les/stage/reisprogramma voor studenten van ROC’s in Nederland in samenwerking met WestAfrikaanse projectpartners. Na een half jaar voorbereiding op school vertrokken op 8 februari 2013
35 studenten, samen met 17 particuliere begeleiders richting West Afrika. Het startschot werd
gegeven door burgemeester Jan van Zomeren van de gemeente Gemert-Bakel. Eind april waren alle
studenten en begeleiders weer terug in Nederland.
We zijn tevreden over het verloop en de organisatie dit jaar. Natuurlijk blijken uit de evaluaties altijd
verbeterkansen die in dit verslag ook zullen benoemen en meenemen in de organisatie van volgend
jaar. De reis verliep voorspoedig en dat was met de oorlog in Mali toch weer spannend in de regio.
Binnen de projecten zijn over het algemeen goede resultaten behaald, zowel voor en door de
Nederlandse en Afrikaanse studenten, als voor onze Afrikaanse partners.

Monique van Wissen
Voorzitter Go for Africa

Het programma van Go for Africa
Go for Africa faciliteert een vernieuwende, avontuurlijke manier van stagelopen. Het programma
richt zich op Nederlandse (technische) ROC-studenten die per auto naar West Afrika reizen om
vervolgens daar hun stageproject uit te voeren.
Op 14 juni 2006 is de Stichting Go for Africa (GfA) opgericht door Jan Huizinga. Als ervaren ROCdocent autotechniek met werkervaring in Afrika, wilde hij Afrikaans avontuur en ervaringsgericht
leren met elkaar combineren. Vanuit de wens het Nederlandse onderwijs te verdiepen en verbreden,
organiseert hij sindsdien avontuurlijke werkstages in diverse West-Afrikaanse landen (Gambia,
Senegal, Mauritanië). Hiermee maakt GfA een koppeling tussen Nederlands en Afrikaans onderwijs.
De organisatie heeft als doel het Nederlands ROC-onderwijs aantrekkelijker te maken, ROCstudenten kansen te bieden op een breder perspectief van de wereld en in Afrika zorgen voor
kennisoverdracht aan de studenten daar. Als kennis toeneemt, kent het land minder armoede en
honger. Aan beide zijden krijgen jongeren een breder beeld van de wereld en leren ze omgaan met
verschillen en overeenkomsten.
Het project kent voor leerlingen drie fasen:
1. de voorbereiding in Nederland (zes maanden)
2. de reis (drie weken)
3. de stage in Afrika (zeven weken)
De studenten richten een eigen team op, bereiden hun stage voor, organiseren sponsoractiviteiten,
prepareren een auto en leggen daarmee in drie weken 7.000 kilometer af door avontuurlijk terrein
met bijzondere ontmoetingen. In West Afrika werken de studenten zeven weken lang samen met
een twaalftal beroepsscholingsprojecten in Gambia en Senegal.
Studenten hebben letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdende ervaringen, die de blik op de bekende
omgeving blijvend veranderen en het bewustzijn openen voor een ander deel van de wereld. Zij
dragen deze ervaringen en enthousiasme uit binnen en buiten de schoolomgeving aan
medestudenten, vrienden, familie en later in hun werkomgeving. Ze ontwikkelen een gevoel van
eigenwaarde en zelfvertrouwen.
In de afgelopen vijf jaren hebben jaarlijks gemiddeld 25 tot 30 ROC-studenten ervaring opgedaan in
door Nederland geaccrediteerde stages in het West Afrika. Er wordt per leerling gewerkt met een
stageplan en stageverslag. Daarnaast biedt Go for Africa studenten de kans om beroeps- en
burgerschapscompetenties op te doen, zoals omschreven in de kwalificatiedossiers van de
opleidingen. In Afrika dragen de Nederlandse leerlingen hun kennis over aan leerlingen en docenten
op de Afrikaanse beroepsscholen.
Het meegenomen didactische materiaal (via container vooruit gestuurd of in de auto’s
meegenomen) wordt gedoneerd en samen met de Afrikaanse studenten en docenten geïnstalleerd.
Voor het materiaal en voor veel auto’s is West Afrika dus letterlijk de eindbestemming: van auto´s
worden educatieve modellen gemaakt of binnen de scholen ingezet als bijvoorbeeld
leerlingenvervoer. Een uitwisseling van kennis en culturen met grote waarde voor iedereen die
betrokken is: de studenten, hun netwerk en begeleiders van hier en daar, de beroepsscholen, de
lokale gemeenschap en de lokale en nationale overheid.
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Kennis- en opleidingscentrum voor de mobiliteitsbranche Innovam heeft zich als hoofdsponsor aan
het project verbonden.
Volgens de organisaties Hivos en Novib weet GfA een doelgroep jongeren te bereiken die in
Nederland nauwelijks op en andere wijze wordt bereikt: 18 -25 jarigen ROC (techniek). Zo ‘normaal’
als buitenlandstages inmiddels zijn in HBO en WO, zo ongebruikelijk is het voor deze groep jongeren
om met ontwikkelingssamenwerking bezig te zijn. Door de verlokking van avontuur ‘rollen’ ze erin en
zijn zonder uitzondering zeer positief. In de afgelopen zes jaren heeft het concept zich bewezen: zeer
tevreden deelnemers, enthousiaste collega-docenten, dankbare collega’s in West Afrika,
toenemende vraag uit onderwijsland.

De belangrijkste resultaten
In onderstaande tabel staan de belangrijkste gegevens van de reis van studiejaar 2012-2013,
vergeleken met de reizen uit de twee voorafgaande jaren.
studiejaar
Start van de reis
aantal deelnemende studenten
Studenten van ROC
Studenten andere opleidingen
Aantal particuliere deelnemers
Studenten reizigers
Studenten invliegend
Aantal teams reizend
coaches tijdens reis (=particulieren)
coaches stage (docenten ROC’s)
betrokken ROC’s

2010-2011
6 februari 2011
31
23
8
21
20
11
21
21
7
ROC MN, Arcus,
Koning Willem 1
Mondriaan

2011-2012
5 februari 2012
20
13
7
15
13
7
17
15
9
ROC MN, Zadkine
Mondriaan, ROC ter
AA , Koning Willem 1

betrokken HBO’s

PA de Kempel
HAN
Fontys Tilburg
3
9
122
11
225
40 (Gambian
Future Fund 50%)
5
14
Innovam
Innovam

Fontys Tilburg
GGZ opleiding

2012-2013
8 februari 2013
25
22
3
17
21
4
20
17
10
ROC MN, Zadkine
Koning Willem I Gilde
opleidingen, ROC
Tilburg
HAN
Fontys Tilburg

3
7
80
13
160
40
helft m3 verkocht
4
15
Innovam + Bahco
Innovam
Kunstveiling
Vrienden GfA

3
8
135
11
175
40
helft m3 verkocht
5
18
innovam
Innovam
Seminar, Benefietconcert, Vrienden GfA

Aantal barreldagen
Aantal presentaties op scholen
Beschikbaar budget x 1000
Aantal projecten West Afrika
Bereikte studenten Afrika (+/-)
Container
Loodsmedewerkers / re-integratie
Vrijwilligers totaal
Partnerorganisatie in Nederland
Hoofdsponsor
Evenementen, acties
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Stageprojecten in Africa
De volgende stageprojecten zijn beschikbaar in Gambia, Senegal en Mauritanië.
Soort instelling
Gambia
The Gambia Technical Training Institute
Scouts Gambia “Little Trees Skill Training Centre"
Scouts Gambia Soma
Fajara Skills Development Centre
Brikama ziekenhuis
Plattelandsziekenhuizen
Ziekenhuis Bijilo
Ziekenhuis Farafenni
Nursery en basis school Tanjeh
Nursery school Yakaba
Nursery school Bakoteh
Nursery Jambanjelly / Toubacolong
Lamin Wally project
Youth and Community centre
Juffureh Albreda Youth Society - Dramagroep
Reptile Farm
Presidential Award Scheme School
Senegal
Beroepsschool ZIGUINCHOR Casamance
Beroepsschool SINDIAN Casamance
Beroepsschool BAILA Casamance
Kafountine Meisjesberoepsschool
Ziekenhuis Thionck Essyl
Ziekenhus Bignona
Hopital Regional de Ziguinchor
Mauritanië
Woloum Nere

Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs
Algemeen ziekenhuis
Plattelandsziekenhuizen
Algemeen ziekenhuis
Algemeen ziekenhuis
Kleuteronderwijs
Kleuteronderwijs
Kleuteronderwijs
Kleuteronderwijs
Kleuteronderwijs
Educatief-Cultureel centrum
Drama-theatergroep
Reptielencentrum
Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs
Algemeen ziekenhuis
Algemeen ziekenhuis
Algemeen ziekenhuis
Re-integratieproject

ROC’s en andere scholen
ROC Midden Nederland is onze trouwe partner: vanaf de start van GfA zeven jaar geleden is de
afdeling auto-motive jaarlijks betrokken met verschillende teams studenten en levert het ROC altijd
gekwalificeerde docenten die in Afrika studenten begeleiden en soms mee gaan gedurende de reis.
Partnerorganisaties
Innovam is onze trouwe sponsor. Van meet af aan hebben zij aangegeven hoe belangrijk het is om
technische auto-motive-studenten te motiveren ook deze maatschappelijke kant te ontdekken en
hun maatschappelijke vaardigheden te ontwikkelen in een aantrekkelijk project/stage als deze.
Go for Africa kan in hun ogen een aanzuigende werking hebben op de aanname van technische
studenten op ROC’s.
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Loods en container
Ieder jaar wordt een container verscheept naar Banjul. In de container zaten in eerste instantie
onderwijsondersteunende materialen verzonden voor de technische opleidingen in Afrika. Zo zijn er
al talloze onderwijsleermodellen, gereedschappen (vaak gedoneerd door bijvoorbeeld Bahco) tot
een volledige tweedehandse hefbrug verscheept. In latere jaren werden ook meer en meer
gezondheidszorgartikelen meegenomen voor de projecten in de zorg. Maar ook bijvoorbeeld
volledige inrichting van klaslokalen met stoelen en tafels. Ieder jaar bestaat een belangrijk deel van
de goederen uit tweedehands computers die volledig schoongemaakt zijn en opnieuw ingericht met
‘Afrikavriendelijke’ software en technische leermodules.
Goederen worden gedurende het gehele jaar verzameld en opgeslagen in een loods in Boekel. In de
loods werken twee dagen per week vrijwilligers en mensen die speciale begeleiding nodig hebben
tijdens het werk. Zij worden begeleid door Jan Huizinga, die hen helpt te selecteren, repareren en
ordenen. Eind van ieder kalenderjaar wordt een (meestal 40 voets ) container gevuld met de
benodigde goederen en begin van het jaar erop verstuurd. We proberen kosten van verscheping en
opslag vergoed te krijgen door een deel van de container te verhuren aan zusterorganisaties.
Bij aankomst in de haven van Banjul wordt de container gelost door de deelnemers van GfA. De
goederen worden direct verdeeld over de Afrikaanse projecten en vaak kunnen de Nederlandse
studenten dan bijvoorbeeld apparatuur installeren en praktijklokalen inrichten.
Evenementen
In januari 2013 is er een seminar georganiseerd om enerzijds meer bekendheid te geven aan de
Stichting Go for Africa en anderzijds sponsoring te generen. 35 deelnemers hebben met
enthousiasme het programma gevolgd dat bestond uit twee delen: crossen op 4-wheeldrives en een
masterclass volgen van Joep de Jonge. Het seminar werd afgesloten met een heerlijk buffet en heeft
in totaal 1.100 euro opgebracht.
In 2012 heeft GfA ‘Vrienden van GfA’ opgericht om een vaste groep mensen om zich heen te creeren
die de Stichting een warm hart toedragen. Deze actie is doorgegaan in 2013. Bij het vertrek in Boekel
is geflyerd om meer vrienden te krijgen.
In januari 2013 is een Benefietconcert georganiseerd. Het betrof een optreden van d’n Doars. Er was
een grote opkomst en de opbrengst betrof 1.700,- euro.

Het financiële resultaat
In kleine stappen hebben we in de afgelopen jaren een omvorming bereikt in onze financieringsstructuur. Hierdoor heeft het voortbestaan van Go for Africa een steviger basis. In de startjaren was
GfA grotendeels afhankelijk van subsidies van Novib, Hivos en andere ondersteunende
ontwikkelingsorganisaties. Deze organisaties hebben over het algemeen het beleid met name in de
startfase van het project/programma te ondersteunen. Hierna stoppen projectsubsidies en worden
projecten geacht eigen financiering te organiseren.
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We zijn een maatschappelijke onderneming waarbij uitgangspunt is dat het basisprogramma betaald
wordt door diegenen die er baat bij hebben: de studenten, de onderwijsinstellingen, de particulieren
en de partnerorganisaties.
Voor deelprojecten in Afrika kan dan incidenteel geld worden aangetrokken via fondsen en tijdelijke
projectsubsidies. We weten onze overheadkosten zeer laag te houden en vanuit een negatief
resultaat drie jaar geleden, hebben we dit jaar voorzichtig een stabiele financiële ondergrond bereikt.
Voor komend jaar gaan we weer uit van een groter aantal studenten.
De financiële doelstelling van GfA is om binnen de budget periode de inkomsten en uitgaven in
balans te houden. Er worden geen financiële reserves gecreëerd of aangehouden anders dan om
korte termijn tegenvallers op te kunnen vangen. De overheadkosten worden bewust laag gehouden
en afgestemd op het aantal deelnemers en het financiële resultaat in een periode.
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Het Bestuur
Het bestuur van de Stichting Go for Africa bestond in 2012-2013 uit drie bestuursleden:
 Monique van Wissen, voorzitter
 Edwin Boone, financiën
 Ies Palies, algemeen lid (onderwijs)
Dit trio wordt ondersteund door Lynette Wijgergangs (PR en communicatie), Jon de Vries (coach en
ideeëngenerator) en Nell van Essen (administratie en secretariële ondersteuning). Het bestuur is in
2012-2013 in het totaal 9 keer bij elkaar gekomen in Zaltbommel in de prettige vrij toegankelijke
werkruimte van Qurius. Het bestuur heeft zich in 2012-2013 vooral gebogen over de kwaliteit van de
begeleiding in Afrika.
De voorbereiding van het seminar, opzetten van Vrienden van GfA en het benefietconcert heeft de
nodige organisatie gevraagd. Aan verschillende organisaties en bedrijven zijn bezoeken gebracht:
Peter van den Bosch, transportbedrijf, Bahco, Innovam, e.a. De website is volledig vernieuwd en er is
een nieuw CMS ingevoerd. Maatschappelijke onderneming zijn betekent dat we regelmatig bezig zijn
met ontwerp en updaten van de financiële structuren.

Vooruitblik 2014 en verder
In de afgelopen jaren heeft het concept van Go for Africa zich bewezen: zeer tevreden deelnemers,
enthousiaste collega-docenten, dankbare collega’s in West Afrika, toenemende vraag uit
onderwijsland.
In het komend jaar zullen we ons verder professionaliseren en een groei van het aantal leerlingen
bewerkstelligen. Het streven is uiteindelijk binnen alle ROC (techniek) in Nederland deze stage als
mogelijkheid aan leerlingen aan te kunnen bieden.

Bijlage: Overzicht voorgaande jaren (2006-2013)
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