
    Ja, ik steun Adavoc!
 

Ik steun Adavoc met een bedrag van €
U kunt het ingevulde formulier aan het team van Adavoc geven of opsturen naar Adavoc.

Mijn gegevens
Naam, achternaam 

Adres

Postcode-woonplaats

E-mail

Ik betaal         contant         ik maak het over

Stichting Adavoc 
Oude Rijksweg 98, 4458 AL ‘s Heer Arendskerke  
tel: 06-20 031027 • www.stichtingadavoc.nl • info@stichtingadavoc.nl  
• IBAN: NL 52 RABO 0106385712  - KVKnr. 20138209

Meer info? info@stichtingadavoc.nl 
Adavoc is een erkend goed doel en heeft dan ook de status van 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

In Nederland heeft Adavoc ook een vertegenwoordiger, dit is Blaise Sa-
fari. Blaise komt zelf ook uit Congo en woont nu met haar 3 dochters al 
een aantal jaren in Nederland. In Nederland organiseert zij evenementen 
zoals: benefiet evenementen, Afrikaanse modeshows, Congolese kook-
workshops waarvan de opbrengst ten goede komt aan Adavoc.

Daarnaast geeft zij ook presentaties op scholen en lezingen in bedrijven en 
verenigingen. Bel gerust als u haar uit wilt nodigen. 
Ook kunt u donateur worden door iedere maand een bedrag van € 5,- te stor-
ten. U wordt dan op de hoogte gehouden van de activiteiten van Adavoc in 
Nederland en van de voortgang van de projecten van Adavoc in Congo.

www.stichtingadavoc.nl



Adavoc is een stichting die hulp biedt aan vrouwen en kin-
deren die weduwe of wees zijn geworden door de burger-
oorlogen in Congo. 
De stichting is in de stad Bukavu in Congo door de lokale 
bevolking zelf opgezet. 

Adavoc heeft op dit moment 5 projecten lopen::
• De stichting leent geld aan vrouwen in de vorm van microkredieten 
zodat zij zelf een klein bedrijfje kunnen opzetten. Door het maken en 
verkopen van kleding of zeep kunnen de vrouwen zelf een inkomen 
verkrijgen.

• Adavoc geeft naailessen zodat vrouwen kundig worden in het maken 
van kleding.

• Adavoc schenkt schoolgeld, boeken en ander schoolmateriaal aan 
weeskinderen zodat zij een opleiding kunnen volgen.

• Veeteelt
• Land bouwproject

 Doelstel ling Adavoc
Buiten hun schuld zijn de vrouwen en kinderen de voor-
naamste slachtoffers geworden van oorlogssituaties die in 
de Democratische Republiek Congo hebben gewoed. 

Sommige mensen zijn nog steeds niet op de hoogte van de soci-
aal-economische problemen die, vooral het oosten, van de D.R. Con-
go kent. Het leven wordt daar steeds moeilijker, zelfs ondraaglijk; het 
wordt gekenmerkt door een groot gebrek aan voedsel, disrespect 
voor de rechten van mensen, gebrek aan scholing voor grote groepen 
kinderen, massale uittocht van het platteland, bijna algehele armoede. 
Dit alles heeft een enorm psychologisch effect gehad op de vrouwen 
en kinderen.

Door deze uitzichtloze situatie heeft Adavoc zich ten doel gesteld: een 
begin te maken met het verbeteren van het welzijn en het bieden van 
een toekomstperspectief aan weduwen, wezen en kinderen met een 
beperking in de stad Bukavu en haar buitenwijken in het bijzonder en 
in de D.R. Congo in het algemeen.

Ik wil een verschil maken en meehelpen
 ik schenk een varken
In het bezit van een varken kan een vrouw werken 
aan haar zelfstandige toekomst. Biggetjes kunnen 
verkocht kunnen worden op de markt en de 
mest zorgt voor goede grond om groenten
te verbouwen.

 ik schenk 3 schoolboeken
Voor veel kinderen is er een gebrek aan
goede scholing. Geef kinderen een kans op een 
toekomst en werk door naar school te kunnen.

 ik schenk een geit
Een geit levert een gezin melk en de 
mest zorgt voor goede grond om groenten
te verbouwen.

 ik schenk 2 kippen
Kippen geven een gezin voedzaam eten en 
inkomsten. Eieren die over zijn kunnen op de 
markt verkocht worden. Kippen leveren ook 
goede mest.

	 ik	schenk	5	schoolmaaltijden

Op de achterzijde kunt u uw gegevens vermelden. Met de aanschaf 
van deze giften draagt u bij aan de werkzaamheden van Adavoc 
en het welzijn van gezinnen in Democratische Republiek Congo. 
Onze hartelijke dank! Afhankelijk van lokale omstandigheden kan 
het geld ook aan andere behoeften worden besteed.

Euro 25,-

Euro 5,-

Euro 10,-

Euro 7,50

Euro 40,-


