
 

Wie zijn we  

Stichting Fadhili is in februari 2014 opgestart 

door 3 vrienden : A.Nahimana , M.L. Tuyikeze 

uit Burundi en  M.Manywa uit DR Congo.  

Wij hebben besloten de stichting te creëren 

omdat wij bezorgd zijn over de rampzalige 

toestanden van een groot aantal mensen in de 

landen waar wij vandaan komen . 

Een reeks van conflicten in Afrika hebben grote 

impact op het welzijn van de mensen. 

De gevolgen zijn het ontstaan van veel 

kwetsbare mensen ( armen, kinderen, ouderen, 

vrouwen, etc.) die aan hun lot worden 

overgelaten in landen waar de situatie instabiel 

is en de instellingen corrupt en inefficiënt. 

Met Stichting Fadhili willen we de meest 

kwetsbaren helpen zodat ze kunnen genieten 

van de basisbehoefte van  het leven: voedsel, 

woonruimte en kleding. 

  

Ons werk 

Stichting Fadhili voert de volgende activiteiten 

uit: 

-selectie van partners 
-projecten van onze partners vertalen 
-fondsenwerving 
-projectmanagement 
-voorlichting 
 

 

 

 

 

 

Contact opnemen 

Telefoon: 06 38487194 

E-mail: stichting.fadhili@gmail.com 

Web: www.stichtingfadhili.nl 

Rekening: 
NL62 INGB 0006 4886 89 t.n.v. 
Stichting Fadhili  
 
KVK : 59986409 
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Voor een betere leven 
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Partners en projecten 
 

Stichting Fadhili zet zich in voor het verbeteren 

van leefomstandigheden van kwetsbare 

mensen in Burundi, DR Congo en Rwanda. Het 

zijn prachtige landen maar met veel ellende. 

Dat doen wij door projecten van onze partners 

te ondersteunen.  

 

Partners 

Stichting Fadhili werkt samen met verschillende 

partners zodat wij verschillende doelgroepen 

kunnen bereiken. Onze partners zijn andere 

stichtingen , betrouwbare instanties 

(gezondheidscentra , etc.) jongerenclub of 

zusterorganisatie ,etc. 

 

Projecten 

De partners sturen ons projecten in onze  

moedertaal, Frans of Engels. Wij selecteren de 

projecten die wij vertalen. 

Daarna zoeken  wij financiële middelen om de 

projecten te ondersteunen.  

   

 ‘Geven maakt gelukkiger dan 

ontvangen’. 

  

Met de steun van de verschillende projecten 

hopen wij een betere toekomst aan de 

kwetsbare mensen te bieden. 

 

In Nederland organiseren wij activiteiten voor 

draagvlak of nemen wij deel aan activiteiten 

(markt, collecte voor oranje fonds, etc.) 

waarmee wij over de projecten kunnen 

communiceren. 

 

 

  

  
Distributie van voedsel in Congo 

 

Uw steun 

De stichting is afhankelijk van uw donaties.    

Via acties, vrienden, donateurs, kerken en 

instellingen komt geld binnen om de projecten 

te realiseren. Wij bedanken de mensen , 

instellingen die ons ondersteunen of willen 

ondersteunen.   

Stichting Fadhili  heeft de  ANBI-status. 

 

 


