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     Motto: Respect 

Africa Life is voor jou en mij, ongeacht je afkomst, nationaliteit of geboorteplaats. 

 

Het promoten van de rijke en goede culturen van Afrika en het 

delen van deze met andere culturen, Afrikaanse artiesten in Den 

Haag een podium bieden en Afrikanen leren hoe vrouwelijke 

genitale verminking (VGV) onder meisjes en vrouwen voorkomen en 

gestopt kan worden. 
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Stichting Africa Life is in 2003 opgericht en is sindsdien actief in 

verschillende steden in Nederland. De stichting is in Den Haag gevestigd, 

dat een thuis vormt voor veel Afrikaanse mensen die trots zijn op hun 

culturele erfgoed.  

De doelstellingen van Stichting Africa Life zijn: 

Het promoten van de Afrikaanse cultuur, zoals: muziek, festivals, voedsel- 

en drinkwaren en kleding en een bijdrage bieden voor een breder 

cultureel klimaat in Den Haag. Het bieden van een podium voor  

Afrikaanse artiesten en deze de mogelijkheid geven in Den Haag  op te 

treden. Tevens is het voor ons erg belangrijk, om stil te staan bij de 

belangen van mensen in- en afkomstig uit Afrika.  Het informeren van 

Afrikanen over hun rechten en verplichtingen in de Nederlandse 

gemeenschap, het informeren van Nederlanders en Afrikanen over 

bepaalde kwesties, zoals vrouwelijke genitale verminking (VGV). Het 

bijdragen aan een goede relatie tussen Afrikaanse landen en Nederland.  
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Wij representeren en moedigen Afrikaanse artiesten in Den Haag aan.  

 

               
 

Voor djembé workshops of een aanvraag met betrekking tot Afrikaanse 

muziek: info@africalife.nl. 

   

    

mailto:info@africalife.nl
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Er zijn ook ambitieuze, lange termijn doelen gesteld, zoals het verbeteren 

van de leef- en werkomstandigheden van mensen in Afrika, ook bestaat 

de wens om een restaurant en museum (met hierin exposities over 

Afrikaanse kunst) te openen. Voor een volledig beeld van onze 

doelstellingen verwijzen wij u naar de website  

(africalife.nl/’over de stichting’). 

Stichting Africa Life is: ‘het samenbrengen van verschillende culturen, van 

elkaar leren en respect voor elkaar hebben’. Wij doen dit door actief te 

participeren in onze Nederlandse samenleving. 

 

BELANGRIJKSTE PROJECTEN VAN STICHTING AFRICA LIFE (SAL): 

 

Actie tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) 

De laatste 45 jaar zijn bewoners uit Afrika gaan migreren naar Europa en 

vormt vrouwelijke genitale verminking  een steeds groter probleem in de 

Europese Unie. In Europese landen zoals Nederland is actie ondernomen 

om genitale verminking tegen te gaan, echter gebeuren deze 

verminkingen in sommige Afrikaanse landen nog steeds.           

Wij organiseren bijeenkomsten over 

preventie van vrouwelijke genitale 

verminking en nazorg bij slachtoffers 

zodat mensen zich bewust raken van 

deze problemen. We informeren 

mensen over de Nederlandse wet 

omtrent dit soort zaken. Daarnaast 

werken we samen met de GGD in 

Den Haag om ervoor te zorgen dat 

vrouwelijke genitale verminking 

verbannen wordt. 

Andere activiteiten met betrekking 

tot het stoppen van vrouwelijke genitale verminking: we maakten een CD 

met het lied “Stop FGM NOW”, bedoeld als internationale stem tegen 

vrouwelijke genitale verminking (FGM staat voor female genital mutilation). 

Deze CD is gratis te verkrijgen. We zijn getrainde sleutelpersonen in onze 

gemeenschap met als missie om de Afrikaanse gemeenschap bewust te 

maken van vrouwelijke genitale verminking en ervoor te zorgen dat dit in 

onze gemeenschap niet meer voorkomt. De nationale ambassadeurs in 

Nederland hebben een officieel bezoek aan de Afrikaanse unie in Ethiopië 

gebracht ter uitbanning van vrouwelijke genitale verminking. 
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HAAGSE CULTURELE PARADE EN FESTIVAL 

Dit is een festival dat eens per jaar in de zomer plaats vindt en de 

schoonheid van verschillende culturen, die gezamenlijk in Den Haag leven, 

tentoonstelt. Een parade met verschillende culturele groepen die 

afkomstig zijn van vier continenten die in traditionele kleding  en met 

traditionele muziek door de straten van Den Haag lopen.  

Voor meer informatie: www.thehagueculturalparade.nl 

Foto van het werkgroep 

 

       
 

 

SAMENWERKINGSVERBANDEN 

Stichting Africa Life is erkend door het ECABO voor stageplekken: 

www.ecabo.nl/stage. We zijn ook geïnteresseerd in het leren over de rijke 

culturen in andere continenten, om deze reden zijn we ook lid van het 

intercultureel platform Segbroek (IPS) in Den Haag. Voor meer informatie: 

www.ipsdenhaag.nl 

 

AFRIKAANSE MUZIEKINSTRUMENTEN 

Het tentoonstellen van Afrikaanse percussie en andere muziekinstrumenten 

in een eigen museum is één van onze grote, lange termijn doelen. Wij 

verhuren ook instrumenten: www.africalife.nl. 

http://www.thehagueculturalparade.nl/
http://www.ipsdenhaag.nl/
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MENSEN ACHTER DE DAGELIJKSE ACTIVITEITEN VAN STICHTING AFRICA LIFE 

James Owie (voorzitter en oprichter, sleutelpersoon en Nationaal 

Ambassadeur tegen VGV), Lamin Touray (penningmeester) en Wilma 

Udondek (secretaris).  

VEEL DANK AAN: Fonds 1818, Gemeente Den Haag, GGD Den Haag, 

Stichting Haëlla, Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds, alle vrijwilligers van 

SAL en ook  onze enige maandelijkse donateur, mr. Olaf.  

Word ook donateur als je een of meerdere van onze doelen wil 

ondersteunen! (€ 7,50 p.m). 

THEMA-AVONDEN 

We organiseren regelmatig thema-avonden om Afrikanen voor te lichten 

over de rechten en verplichtingen in de Nederlandse maatschappij, 

waarbij experts spreken over kwesties die actueel zijn. Bijvoorbeeld: huiselijk 

geweld, interculturele huwelijken, preventie van vrouwelijke genitale 

verminking, gezond(er) koken en gezamenlijk eten met andere Afrikanen.  

 

 
 

WILT U ONS HELPEN ONZE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN EN ONZE 

STICHTING STEUNEN? 

Uw donatie wordt erg op prijs gesteld!  

De stichting is in grote mate afhankelijk van donaties van organisaties, 

individuen en natuurlijk de gemeente Den Haag. Om onze doelen te 

bereiken wordt iedere donatie enorm gewaardeerd. 

De financiële ondersteuning die Africa Life ontvangt wordt geïnvesteerd in 

alle doelstellingen die door de stichting gesteld zijn. Iedere donateur krijgt 

gratis toegang tot al onze activiteiten en een gratis CD of boek. Voor 

donaties: ABN AMRO 43.72. 25.844.  
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U kunt ons ook helpen door VRIJWILLIGER te worden. Bent u hierin 

geïnteresseerd, dan kunt u ons een email sturen (info@africalife.nl), ons 

bellen (06-12634194) óf onderstaand formulier invullen en aan ons 

toesturen. Wij nemen daarna graag contact met u op voor een 

kennismaking! 

 

Dhr/mw*   Voornaam*                                    Achternaam * 

 

Adres/postcode/plaats* 

 

E-mail *                                                                     Beroep*    

(Mobiel) telefoonnummer * 

 

Wat is uw geboortedatum/leeftijd?    

 

Waarom wilt u vrijwilliger bij ons worden? 

 

Voor welke activiteit(en) zou u zich in willen zetten?  

  

Hoe bent u bekend geraakt met Stichting Africa Life? 

    

    

Handtekening: 

 

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier in een gefrankeerde 

envelop op naar: Stichting Africa Life, Weimarstraat 69, 2562 GR  Den 

Haag.    

Door aan te melden gaat u akkoord met onze doelstellingen en 

voorwaarden. Bezoek de website voor meer informatie hierover. 

 

 

Stichting Africa Life, Weimarstraat 69, 2562 GR  Den Haag. 

Tel. 070-2052619/3469543 / 06-12634194 / Fax 070 3454346 / KvK 27260158  

Ons kantoor is geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag,  

vanaf 12:30 tot 16:30.  

 

 

mailto:info@africalife.nl
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www.africalife.nl www.thehagueculturalparade.nl 
www.facebook.com/StichtingAfricaLife       

email: info@africalife.nl; info@thehagueculturalparade.nl; 

africalifestichting@gmail.com 

https://www.facebook.com/StichtingAfricaLife

