
Bouw mee aan de toekomst van Togo! 

 

Uw donaties zijn van harte welkom om onze ambities 

waar te kunnen maken! 

 

Wie zijn wij 

Sinds 2010 helpen we vrouwen en kinderen in Togo door educatie en het geven van kleine leningen 

(Mikrokrediet). Sinds 2012 werken we als geregistreerde stichting in Togo onder de naam Willen Programs. In 

de afgelopen 10 jaar hebben we veel geleerd. Waar onze focus eerst lag bij analfabete vrouwen, is die nu 

verschoven naar de jonge generatie kinderen die dreigen te eindigen als analfabeet. Als analfabeet is de kans 

om in extreme armoede te eindigen groot. Diep respect hebben we voor de vele oma’s, tantes en weduwen die 

ondanks hun eigen armoede toch de zorg van hun kinderen, kleinkinderen, of neefje/ nichtje op zich nemen. 

Voor hen zijn we een steun in de rug door onze hulp, zodat ook deze kinderen naar school kunnen en hoop op 

een betere toekomst hebben!  

 

Wat doen wij 

Willen Programs is er om de hand te reiken aan de armen in Togo die willen. Vrouwen (maar ook mannen) en 

kinderen die de middelen niet hebben om zichzelf uit de armoede te werken, reiken we de hand door middel 

van training en scholing. Omdat ze zelf door hard werken hun toekomst opbouwen, groeien ze ook in 

eigenwaarde en trots.  

Willen Programs besteedt de verkregen inkomsten volgens de doelstelling aan de volgende projecten: 

• Sponsoring vrouwen; 

• Sponsoring kinderen; 

• Naaiprogramma voor jongeren die uitgevallen zijn in het reguliere schoolonderwijs; 

• Workshops en trainingsactiviteiten. 

Meer informatie vindt u op onze website http://www.willenprograms.org/. 

Huidige locatie en unieke kans om eigen grond te kopen 

Recent hebben wij de mogelijkheid gekregen grond aan te kopen in de omgeving van Adétikopé in Togo.  

Een eigen plek zou enorm bijdragen aan de stabiliteit en continuïteit van ons werk. De aangeboden locatie is 
daarnaast gelegen in de regio waar de meeste van de kinderen in ons programma vandaan komen. 

Afgelopen jaren heeft Willen Programs altijd een gebouw gehuurd. We zijn noodgedwongen al een aantal keer 
verhuisd. De huidige eigenaar heeft afgelopen jaren al een aantal keren aangegeven dat we moeten vertrekken. 
Dit veroorzaakt onrust bij onze werknemers en deelnemers aan de programma’s, een eigen plaats om in de 
toekomst een mooi centrum te bouwen zou onze grootste wens zijn.  

  

http://www.willenprograms.org/


Noodzaak en onze ambities 

Ook voor de kinderen hebben we een vast adres nodig waar zij naar toe kunnen. Zo kunnen wij op verschillende 

manieren de hulp en ondersteuning geven die zij nodig hebben. Onze lange termijn ambitie is het oprichten van 

een educatief centrum met o.a. een eigen basisschool, waar kinderen gratis naar school kunnen, maar ook een 

locatie waar de kinderen naschoolse programma’s kunnen volgen en waar de tieners zonder diploma een cursus 

kunnen volgen.  

Overzicht land en foto’s  

 

Hierboven 2 foto’s van het stuk grond wat nu beschikbaar is. In Togo is het belangrijk dat het ommuurd wordt, 

bij dit stuk grond is dat al gebeurd.  

 

Financiële routekaart naar maximale impact met projecten 

De Stichting in Nederland heeft door middel van terugkerende donaties voldoende middelen om het programma 

in Togo blijvend te kunnen ondersteunen. Echter heeft de Stichting onvoldoende middelen om de aankoop van 

de grond te kunnen financieren.  

Wij zouden minimaal EUR 15.000 en maximaal EUR 45.000 willen ophalen. Hieronder ziet u hoe wij het geld 

denken te besteden Want ook met minimale middelen zouden we dit stuk grond alvast kunnen gebruiken voor 

activiteiten en programma’s. Het bouwen van een centrum zal dan stap voor stap in de loop van jaren gebeuren 

zoals gebruikelijk is in Togo.  

 

 
 

Optie 1 
Minimaal 

Optie 2 Optie 3 
Maximaal 

Bedrag dat we willen ophalen 
EUR 15.000 EUR 30.000 EUR 45.000 

CFA 10.000.000 CFA 20.000.000 CFA 30.000000 

Besteding 
Aankoop 1 
stuk grond 

Aankoop grond + 
bouw 

Aankoop 2 stukken 
grond + bouw 

Aantal m2 600 m2 600 m2 1200 m2 

 

Voor het runnen van ons huidige programma zou 1 stuk grond voldoende zijn. Voor onze lange termijnvisie 

zouden we 2 stukken grond van 600 m2 nodig hebben voor de realisatie van onze eigen school. 

  



 

Donatie 

Uw donaties zijn van harte welkom om onze ambities waar te kunnen maken! 
Dit kan door middel van het kopen van een aantal m2 grond. 

De prijs per m2 grond is € 25. 
Steun ons en doneer voor de aankoop van een aantal m2 grond. 
Klik op onderstaande QR-code om ons rechtstreeks te steunen! 

  

Contact informatie 

Stichting Willen Programs, p/a: Loodhol 12, 4364CA Grijpskerke, secretariaat-nl@willenprograms.org 

http://www.willenprograms.org/      -        KvK-nummer: 68248148    -     NL 42 RABO 0317 6224 04 

Association Willen Programs in Togo en Stichting Willen Programs in Nederland zijn vanaf 2019 door de 
Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften zijn derhalve van de belasting 
aftrekbaar. 

Jaarlijks wordt een financiële verantwoording van de stichting opgesteld en gepubliceerd. Het meest recente 

rapport is te vinden op de ANBI-website van de Belastingdienst. 

De Stichting Willen Programs in Nederland heeft tot doel het adviseren en ondersteunen van Association 

WILLEN PROGRAMS in Togo. Association WILLEN PROGRAMS in Togo brengt periodiek verslag uit aan de 

Stichting Willen Programs in Nederland. 

Meer informatie? We komen graag bij u langs om deze informatie toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Adjete en Ellen Wilson, oprichters Willen Programs 
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