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Stichting Adamfo Ghana 
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Heden, elf januari tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. 
Cornelis Krijger, notaris, gevestigd en kantoorhoudende te -------

Leeuw a rde n : ----------------------------------------------------------

1. de heer Emmanuel Akwasi ADU-AMPONG, geboren te ---
Dunkwa-On-Offin (Ghana) op eenendertig augustus ---------
negentienhonderd zesentachtig, wonende te ----------, 

gehuwd, -zich legitimerende met een Ghanees paspoort, 

nummer: ----------- geldig tot acht oktober tweeduizend 
achttien; en -

2. mevrouw Marre DE VETTEN, geboren te Leeuwarden op ---
zeventien september negentienhonderd vierentachtig, -------
wonende te --------------, gehuwd, zich legitimerende met een 

paspoort, nummer: -------, ----geldig tot vijftien november 
tweeduizend zeventien; en ------

3. de heer Jacobus Leonardus Johannes DE VETTEN, ------
geboren te Schipluiden op drie februari negentienhonderd --
vijfenvijftig, wonende te -----------, ongehuwd en niet als 

partner geregistreerd, zich -------------legitimerende met een 
paspoort, nummer: --------, ----geldig tot een juli 

tweeduizend zestien. -------------------------
De verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting -

op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: ---

Naam en Zetel -------------------------------------------------------
Arti ke I 1 ---------------------------------------------------------------

1. De stichting draagt de naam: Stichting Adamfo Ghana. ----

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden. --------------

Doel ------------------------------------------------------------------
Artikel 2 ---------------------------------------------------------------

1. De stichting stelt zich tot doel bij te dragen aan een beter ---
leven voor straatkinderen, potentiele straatkinderen en -----
kwetsbare jongeren in Ghana, en voorts al hetgeen met een -

en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. ------

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: -----------------

a. met financiele en andere middelen activiteiten te --------
ondersteunen van organisaties die zich inzetten voor het -

welzijn en de bescherming van (straat)kinderen; ----------
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