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1.0  Introductie 

Dit document beschrijft de verschillende activiteiten die georganiseerd werden in 2011  door 

Afroeuro Stichting  en de Afroeuro Jeugd.  

AfroEuro jeugd Project doelen: Afro-Europese jongeren met allochtone achtergrond wonend in 

Nederland. Studenten en jonge professionals die zijn opgeleid en ondersteund om te 

communiceren met elkaar en het makkelijker maken van hun integratie in de Nederlandse 

samenleving. 

Het AfroEuro jeugdproject zet zich in voor het organiseren van  programma's voor onze 

jeugdgroepen. Ze geven gezondheids en educatieve informatie in de vorm van workshops en 

seminars voor alle jonge gemeenschappen. 

 

De visie van het AfroEuro Youth Project is om migrante jeugd te motiveren. Dat doen ze door 

middel van workshops en seminars. Het project nodigt sprekers uit om te praten over actuele 

kwesties door middel van educatieve programma's. 

Wij willen een sfeer waar de jeugd kansen krijgt om te leren hoe ze obstakels in het leven 

kunnen overwinnen en de vele kansen die ze krijgen te grijpen en ervan te profiteren. 

Het project wil een forum bieden voor economische en sociale vooruitgang in de Afrikaanse 

diaspora in Europa. 

Het belangrijkste element van dit project is om de eenheid onder allochtone jongeren te 

ontwikkelen en hen in staat te stellen zich de belangrijkste spelers in de ontwikkeling van 

gastland en land van herkomst. 

Het programma streeft naar vrouwen emantipatie en ze betrokken te krijgen bij sociale 

activiteiten om zo de toekomstige leiders te worden. 

 2.0  Afroeuro Youth Activiteiten in 2011 

De volgende activiteiten zijn georganiseerd voor de jeugd in 2011: 

• Valentijns Dag: Sex effects 

• Sportdag 

• Veiligheid met Police Laak (Barbeque) 

• Back to School 

• Kerstgala 2011 
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2.1  Verslag sex-effects 

Op 12 maart 2011 heeft Afro-Euro een programma voor de jeugd georganiseerd. Op deze avond 

stonden we stil bij de ‘effecten’ die geslachtsgemeenschap (seks) met zich mee kan brengen. 

Hierbij valt er te denken aan seksuele overdraagbare aandoeningen of terwijl SOA’s. Dit 

programma werd gecoördineerd door Owura Yeboah. 

Het begon in de avond om 18:00, met een lopend buffet. Mevrouw Elizabeth had lekker voor ons 

gekookt. Ze had nasi, kip, salades en bakbananen voor ons bereid. De gasten vonden het eten 

echt lekker en daarvoor kreeg ze veel complimenten. Iedereen kon dineren tot 19:00 en daarna 

begon het programma. 

Maria opende het programma door iedereen welkom te heten. Ze vertelde ook over de 

programma’s die door het hele jaar door de Afro-Euro voor de jeugd wordt georganiseerd.  Ze 

stelde de sprekers voor. Menneer Mohammed zou ons informeren over SOA’s en mevrouw Ruth 

Boakye zou ons informeren over vrouwenbesnijdenis. 

De spreker had een powerpoint gemaakt waar hij onder andere de ziektes: Chlamydia, genitale 

wratten, Gonorroe, Hepatitis B, Herpes, HIV, Aids, Syfilis en Trichomonas onder de aandacht 

bracht. Bij elke SOA legde hij uit hoe je het kon krijgen, of het een bacterie of een virus was die 

een SOA veroorzaakt, aan welke verschijnselen je kan zien dat je die SOA hebt en of het 

geneesbaar was. Het was heel informatief. Heel veel jongeren maken vaak de opmerking dat ze 

dit onderwerp al vaker hebben gehoord en dat ze de meeste dingen over dit onderwerp al weten. 

Het viel wel op dat de jongeren soms verbaasd waren en niet wisten dat een van de behandelde 

ziektes bestond.  Ook werden er veel vragen gesteld. De spreker vond het fijn dat hij wat voor 

ons kon betekenen. Wij waren ook erg blij dat hij de tijd had vrij gemaakt om bij het programma 

aanwezig te zijn. We bedankte hem met een bos bloemen. 

 

Mevrouw Ruth had een powerpoint gemaakt waarbij ze vrouwenbesnijdenis uitgebreid 

behandelde. Ze legde uit dat vrouwenbesnijdenis het gedeeltelijk of volledig wegsnijden van de 

schaamlippen en/of clitoris is. Hierbij kwam naar voren dat dit vooral wordt gedaan in de derde 

wereldlanden. Het wordt vooral gedaan omdat vaders hoge bruidsprijzen kunnen ontvangen 

omdat hun dochters maagd is gebleven tot het huwelijk. Ook wordt dit gezien als iets dat 

reinheid voorstelt. Ze liet een filmpje zien van een meisje dat was besneden. Het was frustrerend 

om dit te zien. De jongeren werden ook geraakt door dit filmpje en daardoor kwamen veel 

vragen en discussies aan bod. Uiteindelijk heeft mevrouw Ruth ons tips gegeven over hoe wij 

meisjes konden adviseren om zich niet te laten besnijden. We waren erg dankbaar voor haar tijd 

en bedankte haar ook met een bos bloemen. 
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Maria eindigde de avond met een dankwoord. Afro-Euro jeugd afdeling heeft Maria ook een bos 

bloemen gegeven voor haar inzet.  

Het was een informatieve en leuke avond. In totaal waren er 15 jongeren en 4 ouderen aanwezig 

bij het programma.  

Somigen maakte fotos van de sex effect programa  
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2.2 Sportdag 2011 
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De AfroEuro Sportdag was een gezamenlijk programma georganiseerd op 25 Juni 2011 voor 

zowel de studenten onder de huiswek begeleiden project en de AfroEuro jeugd. De sportdag was 

een dagje uit georganiseerd op de Laakveld.  

Tijdens dit evenement, konden de deelnemers deelnemen  aan het spelen van voetbal, volleybal, 

tafeltennis en basketbal. Anderen die zich hadden verslapen konden joggen.  

Het sportevenement begon in de ochtend om ongeveer 10:00 Het was een interessant spel dat zo 

veel studenten en vrijwilligers in staat waren om te oefenen en elkaars passen bij te houden.  

Het evenement werd georganiseerd met steun van de AfroEuro vrijwilligers. Hapjes en drankjes 

werden uitgedeeld aan personen die hebben deelgenomen aan de evenementen.  

Het programma eindigde om ongeveer 13:30 en vertrokken  elle deelnemers naar hun diverse 

bestemmingen. 

Sommigen maakte fotos van de sportdag 
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2.3  Afroeuro Summer jeugd Barbecue georganiseerd op 30 juli 2011  

 

Een barbecue werd georganiseerd op zaterdag  30 juli 2011 op de 1e van der kunstraat voor de 

jeugd en studenten in Den Haag.De belangrijkste sponsors voor de Afroeuro Summer jeugd 

Barbecue waren het Fonds 1818 en GGD?  
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Het programma werd georganiseerd in samenwerking van de politie in Laak in Den Haag met 

steun van vrijwilligers en personeel in het kader van Afroeuro Foundation.  

Het programma begon om 12.00 uur met muziek en er werd onderling gepraat onder de 

gasten. Er waren ongeveer 50 deelnemers van mannen en vrouwen aanwezig, tussen de leeftijd 

12 tot 39. De leeftijd kloof werd zichtbaar toen ouders hun kinderen hadden  gebracht en op ze  

wachtten, terwijl ze deelnamen aan de activiteiten.  

Tijdens het programma hield het grootste deel van de studenten en jongeren  zich bezig met het 

houden van interactieve discussies, terwijl anderen goed gebruik gemaakte van de ruimte. Omdat 

het mooi weer was werd er ook gevoetbald, gekorfbald en andere spelletjes gespeeld. 

Het was een multicultureel programma met deelnemers van Ghanezen, Surinamers, Kenianen, 

Nederlandse en andere Afrikaanse  afkomsten. Daaronder waren ook studenten van verschillende 

universiteiten. Het evenement bereikte zijn hoogtepunt toen enkele officieren van de politie de 

deelnemers betrokken bij discussie in een ronde cirkel. Het thema van de discussie was de 

gezondheid en veiligheid. De politie legde aan de jeugd uit hoe ze zich kunnen beschermen 

terwijl ze op straat lopen en hoe ze het beste de politie kunnen benaderen als ze een probleem 

hebben. Ze namen de tijd om alle apparaturen die ze bij zich moeten hebben te laten zien. Het 

gebruik van het dienstwapen moest altijd verklaard worden en mag alleen gebruikt worden ter 

bescherming tegen verschillende vormen van aanvallen. Zij adviseerden de jongeren om uit de 

problemen te blijven en uit de buurt van alcohol en drugs. Zij vertelden dat als je enig 

vermoeden, enige twijfel of vreemd gedrag waarneemt in je buurt dat je dan de politie kunt 

waarschuwen.Toen de discussie over was gaf de politie de studenten en jeugd de kans om vragen 

te stellen en om opmerkingen te maken. En ook om nadere toelichting te vragen. Veel jongeren 

en de studenten vond het heel interessant om te zien dat sommigen van hen de noodzakelijke stap 

hebben gezet succesvol te worden in een dergelijk beroep.  

 

Na de besprekingen, was er een barbecue en genoeg te eten en te drinken. De jongeren namen 

gebruik van de gelegenheid om te discussiëren en het delen van hun algemene bezorgdheid 

tijdens het socialiseren.  

 

Publicatie en promotie voor dit evenement was gedaan door de media (lokale radio station-Word 

fm in Den Haag), print media, elektrische media, dus door de Afroeuro Hi-Lite magazine, 

facebook, en het ontwerpen van de flyer.  
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Het evenement was zeer succesvol en zeer aan te bevelen.Uiteindelijk,  eindigde het programma  

rond  19 uur in de avond. 

Sommige maakte fotos van de jeugd summer safety barbecue 
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2.4  "Terug naar School Event" 
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Het "Terug naar school"-programma is een bijzondere gebeurtenis georganiseerd een keer per 

jaar door Afroeuro Foundation, om jonge allochtoonse studenten te stimuleren terug naar school 

te gaan en hen te verwelkomen na een lange zomervakantie. Het evenement richt zich op het bij 

elkaar brengen van ouders en de jongeren. En om te discusieren over belangrijke zaken die de 

jeugd in het onderwijs beïnvloeden. Dit jaar was het thema voor het terug naar school-

programma: "Hoe kan de communicatie tussen ouders en jongeren hun school prestaties 

verbeteren" Het evenement werd georganiseerd op 17 september 2011 aan de 1e van der 

Kunstraat, Den Haag. Het begon om ongeveer 19:00 met een warm welkom door de gastvrouw, 

mevrouw Akua Konadu. De sprekers op het evenement waren mevrouw Godelieve en de heer 

Asamoah. 

 

De Gastsprekers 'spraken gericht op de jeugd toe. Op punten zoals onwetendheid over 

seksualiteit, hoe je het beste kunt omgaan met autoritaire ouders, criminaliteit en kleding 

keuzes. Het werd vermeld dat ouders en jongeren vaak worden geconfronteerd met een gebrek 

aan communicatie. Met name onder Ghanezen, Congolese, Angolezen en Nigerianen.Veel 

ouders moeten goed communiceren met hun kinderen / jeugd. Andere belangrijke zaken die aan 

de orde kwamen waren op  jonge leeftijd roken, drinken, vertrouwen, respect en 

optimisme. Werd uitgelegd dat de reden waarom de communicatie belangrijk is voor ouders en 

jongeren, dat je zo kunt verkomen dat de jeugd wegloopt van huis. Een goed thuis is gelijk aan 

goede prestaties op school. 

 

Mevr. Godelieve werd afgesloten met een prachtig gedicht: 

Als een kind leeft met vijandigheid, leert hij om te vechten. 

Als een kind leeft met spot, leert hij te verlegen. 

Als een kind leeft met schaamte, leert hij schuldig te voelen. 

Als een kind leeft met tolerantie, leert hij om geduldig te zijn. 

Als een kind leeft met aanmoediging, leert het vertrouwen. 

Als een kind leeft met opzwepende, hij leert waarderen. 

Als een kind leeft met eerlijkheid, leert hij zijn geloof. 

Als een kind leeft met veiligheid, leert hij zijn geloof. 

Als een kind leeft met goedkeuring, hij leert de liefde zelf. 

Als een kind leeft met acceptatie en vriendschap, leert hij om liefde te vinden in de wereld. 

 

Na de gastsprekers 'toespraak was er een discussie sessie waarin de jeugd de gelegenheid kreeg 

om vragen te stellen en een bijdragen te leveren. 

 

Gedurende deze periode was een interessant evenement geïntroduceerd genaamd "afgaand op 
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uiterlijk", waardoor de deelnemers presenteren aan studenten op basis van hun uiterlijk te 

beoordelen. Ook besproken werd de uitdagingen voor ouders en jongeren die thuis 

geconfronteerd worden waarbij de jeugd in het onderwijs word beïnvloedt. En de beste manieren 

om zulke dergelijke situaties te vebeteren. Enkele belangrijke punten waren ontstaan over de 

jeugd hen uiterlijk en dressing. Over de noodzaak voor jongeren om goed te kleden om 

stigmatisering te voorkomen in de maatschappij. De jongeren werden aangemoedigd om 

fatsoenlijk te kleden. Hoewel uiterlijk zaken, het innerlijk en positieve houding erg belangrijk 

is. De jongeren hun respect getoond voor de ouders. Ook omdat de meeste allochtone ouders en 

jongeren verschillende culturele ervaren, zij vaak in conflict met elkaar, omdat ze delen dezelfde 

mening. 

 

Een opmerking over de ouders standpunten, de jeugd legde uit dat de ouders niet veel interesse 

in hun academische prestaties tonen. De jeugd legde uit dat veel ouders niet eens geinteresseerd 

zijn om de school te leren kennen. Veel ouders weten niet wat er gebeurt met de jeugd op 

school. Ook het Nederlandse onderwijssysteem is heel anders dan waar de meeste ouders bekend 

meer zijn. Sommigen klaagden dat hun ouders niet echt helpen want de ouders komen laat thuis 

van het werk, koken ze eten en dat is alles. Ze zeiden ze denken dat hun ouders niet de bezorgd 

zyn over hun welzijn. Ze weten niet hoe de jongeren hun dagen doorbrengen in het dagelijkse 

leven. 

 

Daarom hebben we de ouders uitgelegd dat ze veel over het welzijn van hun kinderen moeten 

geven en zorgen dat de jeugd dichter bij hen de ouders komt. Ouders vroegen om punten of de 

jeugd zich meer moet richten op hun opleiding, omdat het meest belangrijke voor hun toekomst 

is. Er werd gezegd dat er vele mogelijkheden voor de jeugd in Nederland  zijn. Vandaar dat zij 

het nodig hebben om deze kansen te verkennen en er het beste van te maken. Respect is ook 

wederzijds. Net als ouders willen dat de kinderen om ze te respecteren, ze moeten ook de 

kinderen te respecteren. 

 

Na een intensieve discussie, werd een presentatie door mevrouw Abena Bemah en Judith Foster 

gegeven over het Afroeuro Huiswerk Project. Tijdens de presentatie was aangegeven dat het 

Huiswerk project een initiatief is voor kinderen met gemigrerende ouders die in Nederland 

wonen te ondersteunen. Het Huiswerk school project word elke zaterdag georganiseerd van 

10.00 uur tot 12.00 uur. Voor het project Huiswerk studenten van de groep van drie en hoger 

kunnen hun huiswerk mee nemen. Vrijwilligers op de Huiswerk project zijn jonge studenten in 

Nederland met meer kennis en studie ervaring. Deze vrijwilligers komen samen om jongere 

leerlingen te ondersteunen bij het doen van hun huiswerk. De belangrijkste doelstelling voor het 

Huiswerk project is de integratie van migrerende kinderen te bevorderen in de Nederlandse 
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samenleving. Ouders worden aangemoedigd om hun kinderen vanaf groep 3 te en hoger te 

brengen om geholpen te worden bij het huiswerk. Studenten met hoger niveau werden benaderd 

of ze interesse hebben in het begeleiden bij het project. Mevrouw Bemah gaf aan dat de 

toegewijde vrijwilligers moeten samenwerken als een team op het Huiswerk project. Ze zei dat 

dit een goede stap is in het geven van een betere toekomst voor Afrikaanse migranten 

gemeenschap in Nederland. 

 

Andere muziek artiesten kregen de kans om te presteren. Dit waren de jonge Ghanese gitarist, de 

heer Hendricks en de jeugd rapper Emmanuel Boakye (MOG). Hendricks gaf een geweldig kort 

optreden hij zong "Medo wo", daarna gaf Boakye een interessante rap. Na de besprekingen, DJ 

Kofi speelde goede muziek voor de gezelligheid. Promotie voor het programma werd gedaan op 

facebook, door middel van een flyer ontwerp en promotie op de radio. Belangrijke sponsors voor 

dit evenement werden Gemeente Den Haag en Afroeuro Stichting. 

Het was een multicultureel programma. Het terug naar school programma was zeer educatief en 

moet worden aangemoedigd. 

Sommige maakte fotos van de jeugd terug naar school programma 
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2.5 Kerstgala 2011 
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Op 29 december 2011 organiseerde Afro Euro haar jaarlijkse kersgala, als deel van het gala was 

er een workshop voor jongeren , met als thema ‘ondernemersschap en talentontwikkeling’. Er 

kwamen sprekers met verschillende afkomst in de ondernemings wereld vertellen wat zij deden 

en hoe jongeren tips geven hoe zij zelfs konden ontwikkelen tot ondernemers.Tijdens de 

workshop waren ongeveer 35 jongeren aanwezig. 

De gasten werden eerst ontvangen en er was een korte receptie met een maaltijd. De hoast van de 

avond was Vincent Gambrah die de avond opende, de jongeren over de thema vertelde en de 

sprekers aankondigde. De 1
e
 spreker was Anouschka Biekman  mede oprichter van het 

organisatieadviesbureau Career Choices in Rotterdam. Zij vertelde haar persoonlijke verhaal. 

Hoe ze begon tot waar ze nu staat en hoe zij ondermer is geworden. Wat haar motiveerde om een 

onderneming te starten. Ook vertelde ze over haar persoonlijke situatie en vertelde waar je als 

ondermener temaken kunt krijgen; zoals zorgen voor haar baby waardoor de minder tijd had voor 

haar onderneming, de dingen zij persoonlijk moest opgeven, en steun hebben van je naaste. Haar 

boodschap was dat ieder van ons een talent heeft en dat wij deze tot het uiterste moeten 

ontwikkelen. Onze 2
e
 spreker was Richard Yeboah adviseur bij INTENT consultant en mede-

oprichter van Yeboart consultancy, hij groeide op in de Bijlmer een buurt dat bekend staat voor 

zijn criminalitenit. Hij deed VWO aan de middelbare school en studeeerde af aan de universiteit. 

In de tussen tijd kwam hij samen met een vriend op een idee voor een onderneming genaamd 

Yeboah te beginnen. Hij schreef het in bij de kamer van koophandel zonder verder na te denken, 

en het gewoon te doen. Na loop van tijd kreeg  hij uiteindelijk een client binnen en ontvangde hij 

z’n eerste grote opdracht waar hij veel betaald voor kreeg. In plaats van het geld voor zichzelf te 

gebruiken investeerde hij om grond te kopen in Ghana. Dit heeft hem goed geholpen en toen 

realiseren dat hij een echte ondernemer was en begon zich steeds meer erin te verdiepen. Hij 

vertelde ons hoe wij onze sterke en zwakke punten konden vinden. En deze op de beste manier te 

gebruiken. En dat ondernemen niet voor iedereen is weg gelegd en dat je aan bepaalde karakter 

eigenschappen moet voldoen maar dat je wel jezelf op kleinschalig gebied kan ondernemen in 

het leven. Daarnaast raadde hij ons ook nog een boek aan’wie heeft de kaas gestolen, hierin kon 

je in terug lezen wat voor soort persoon je bent. Aan het eind van de workshop kregen de 

sprekers een kleine gift, daarna werden de orgisators naar voren gehaald , en werden zij bedankt 

en kregen zij een cadeaubon. De avond kon niet compleet zijn zonder een winnaar en winnares 

aan te kondigen voor best gekleede persoon, de winners kwamen beide op de foto. Het Gala 

werd afgesloten met afterparty waar dj Kofi draaide. Er waren onegeveer 100 jongeren 

aanwezig. Vrijwilligers kregen ook kados. 

De workshop verliep goed, ±75% van de jongeren waren tevreden en wouden zich er zelfs meer 

in verdiepen. Omdat het een het een intressante workshop was die hun raakte waren ongeveer 35 

mensen  bij de workshop. De mensen die wat later kwamen vonden het erg jammer dat ze het 

begin hadden moeten missen. De sprekers vonden het fantastisch en vonden de sfeer geweldig 
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door de aandacht die zij van de jongeren kregen. Ze zouden in de toekomst vaker willen spreken 

of helpen bij de workshops. Some maakte fotos van de Kerstgala 
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3.0  AfroEuro Youth Volunteers 

• Emmanuel Boakye  

• Yaw Boakye 

• Daniel Renita 

• Bridget Oteng 

• Owura Yeboah 

• Jesmine Thompson  

• Priscilla Boateng 

• Vanessa Boadi  

• Abena Bemah 

• Mr Vincent Gambrah 

• Bruno Fon 

• Douglas Kweku 

4.0  Sponsors / Partners 

Afroeuro Stichting Uitvoering van de Jeugd-en Huiswerk project samen met andere belangrijke 

partners en sponsors. Partners wordt verwacht dat ze ondersteuning en technisch advies te geven 

tijdens de uitvoering van het project. Partners en sponsors voor het jongeren Project:  

• Gemeente Laak 

• Stichting Boog 

• Fonds 1818 

• GDD 

• Ghaneese gemigreede ouders in Den Haag 

5.0 Evaluatie 
In principe, waren alle evenementen voor jongeren die georganiseerd werden in 2011 succesvol, hoewel 

bij het organiseren van de evenementen we een paar obstakels tegen kwamen die worden hieronder 

beschreven: 

• Er waren veel wijzigingen binnen het Nederlandse beleid in 2011 dat gevolgen had voor de 

begroting. Dit beïnvloedde de uitvoering van het project als gevolg van beperking van de 

beschikbare middelen. AfroEuro Foundation had niet genoeg budget om alle jeugd activiteiten te 
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organiseren. Dit was een grote uitdaging voor de organisatie door het tekort aan financiering voor 

taken zoals het organiseren van een nationaal jeugdconferentie op basis van jong 

ondernemerschap voor de Afrikaanse jongeren in Nederland te implementeren. 

 

• Voor de jeugd heeft AfroEuro Foundation moetten samenwerken met andere organisaties met 

dezelfde focus op gebied van kennisoverdracht, onderwijs en capaciteitsopbouw. Dit om ervoor te 

zorgen dat de jeugd zich beter ontwikkeld en beter is voorbereid op de toekomst, zowel 

academisch als sociaal. AfroEuro Stichting kan ook meer bereiken voor de jeugd door middel van 

samenwerken met andere professionele instellingen waarbij de expertise de jeugd sterk kunnen 

beïnvloeden op een positieve manier in hun ontwikkeling. 

 

• De Stichting heeft nu voldoende ervaring opgedaan bij het uitvoeren van deze activiteiten voor de 

jeugd. De organisatie heeft meer ervaring  gekregen over hoe met de Afrikaanse jeugd om te gaan 

binnen een multiculturele instellingen in Den Haag, Nederland. Daarom zou het een geweldig 

idee zijn voor andere organisaties om AfroEuro Stichting te benaderen op de Afrikaanse 

ontwikkeling van de jeugd en werken aan de toekomst. De Stichting is bereid om hun kennis en 

ervaringen te delen 

6.0 Behaalde doelen 

• Het succes van de jeugd project komt door de inbeurgering van de Afrikaanse jeugd in Den Haag. 

Veel jongeren hebben deelgenomen aan verschillende activiteiten die werden georganiseerd in 

2011. De jongeren werden goed geïnformeerd over fundamentele kwesties als gezondheid, 

veiligheid, zekerheid, onderwijs en netwerken. 

 

• De activiteiten waren goed georganiseerd. Het zorgde voor networking onder de jeugd. Ook 

zorgde de georganiseerde activiteiten ervoor dat  de jeugd dichter bij elkaar kwam. 

 

• Ook was er een online sociale media (Facebook pagina) gemaakt in 2011. De facebook gaf de 

organisatie de mogenlijkheid om te informeren, opvoeden en de jeugd, die aan de andere kant hun 

eigen event te delen hun mening konden geven. 

 

• Capaciteitsopbouw-jeugd betrokken bij de AfroEuro Stichting jeugd-projecten zijn goed 

geïnformeerd, zijn ze bevoegd om betere burgers zijn nu zowel, als in de nabije toekomst. 

 

• Catch nets- De evenementen werden gebruikt als een catch zodat de wat oudere jeugd een 

positieve invloed voor de jongere jeugd kon geven en ze te inspireren om mee te doen in de 

jeugdactiviteiten 
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7.0 Conclusie 

AfroEuro Stichting erkent de steun uit samenwerkingen van alle instellingen die hebben geholpen bij 

jeugd events in 2011. We hebben erkennen ook de enorme steun van alle andere toegewijde vrijwilligers. 

Zonder onze vrijwilligers en supporters, zouden we niet zo ver zijn gekomen. 

Echter, bij de kern van de uitvoering van deze activiteiten, is het belangrijk om te vermelden dat er nog 

veel gedaan moet worden. De weg naar de ontwikkeling van de jeugd om een actieve en effectievere rol 

opbouw te bouwen en te vervullen is nog lang. 

Daarom is er behoefte om elkaar te versterken en om het effectieve werken door te zetten. Andere 

belanghebbenden die een visie hebben om te bouwen van de capaciteiten van de Afrikaanse jeugd in Den 

Haag, Nederland kunnen ook de samenwerking aangaan met AfroEuro Foundation. 

Alle activiteiten  die van start waren gegaan in 2011, waren educatief, informatief en vermaakelijk. 

Daarom is het nodig om alle betrokkenen te stimuleren om verder te gaan met het goede werk dat ze 

hebben verricht want er zijn meer jongeren die zich nu hebben aangesloten en aan hun capaciteit moet 

ook worden gebouwd. 

 


