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 1.Artikelen over de actie "Een voor Afrika" (EVA) uit verschillende kranten.  1984-1987
 
 2.Statuten en stukken van de Kamer van Koophandel voor "Stichting een voor

Afrika".  1985
 
 3.Voorlopige financiële kostenbegroting actie "Een voor Afrika".  1984
 
 4.Lijst met namen van artiesten die meegewerkt hebben aan de actie "EVA".  1984
 
 5.Programma's voor de voorlopige opzet "Een voor Afrika".  1984
 
 6.Persberichten.  1984-1985
 
 7.Rapport betreffende de controle van het financieel verslag van de actie "EVA" van

Dubois en Co. registeraccountants te 's-Gravenhage.  1984-1985
 
 8.Stukken betreffende de onderzoeksopzet naar de actie "EVA".  1985-1988
 
 9.Stukken betreffende het bewaren van archiefbescheiden in het Katholiek

Documentatie Centrum (KDC) te Nijmegen.  1986-1987
 
 10.Agenda's en verslagen van vergaderingen algemeen bestuur en dagelijks bestuur

"EVA".  1984-1985
 
 11.Financiële stukken.  1984-1985
 
 12.Verslag van bijeenkomst van Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en

stichting EVA op 22 november.  1984
 
 13.Stukken betreffende Afrika.  1985-1987
 
 14.Bestedingsoverzichten.  1985
 
 15.Verslag van het telefonisch onderzoek "Een voor Afrika" door Instituut voor

Marktinformatie te Amsterdam.  1984
 
 16.Stukken betreffende de brochure "Een voor Afrika", een verantwoording.  1984-1986
 
 17.Lijsten met namen van het bestuur, bestuursleden en hulporganisaties van EVA.

  1985
 
 18.Verslag van de inzamelingsactie op radio en televisie van de Nederlandse Omroep

Stichting (NOS) te Hilversum.  1984
 
 19.Ingekomen stukken van de deelnemende organisaties. Chronologisch geordend.

  1985
 
 20.Stukken betreffende verzoeken tot samenwerking van organisaties/instituten.

  1984-1985
 
 21.Brieven van verschillende organisaties/instituten en personen houdende

toezegging van hulp.  1984-1985
 
 22.Uitgaande post. Chronologisch geordend.  1984-1986
 
 23-24.Ingekomen post van de deelnemende organisaties. Chronologisch geordend.

  1984-1985
 
 25.Akte van Statutenwijziging van Stichting redt de kinderen (Nederland) te 's-

Gravenhage.  1983
 
 26.Overzicht van "Stichting Vluchteling", hulpverlening (uit eigen middelen) aan Afrika.

  1984-1985
 
 27.Verslagen van bestuursvergaderingen.  1984-1985
 
 28.Stukken betreffende de actie "Kunst voor Ethiopië" te Sittard.  1984
 
 29.Stukken betreffende Nederlandse Organisatie Voor Internationale Bijstand (NOVIB).

  1984-1985
 
 30.Verslag van bijeenkomst van Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en

stichting EVA.  1984
 
 31.Impressies van een reis naar de noodgebieden van Afrika van 19-26 april.  1984
 
 32.Kort verslag ten behoeve van het dagelijks bestuur van EVA van (onbekend) te

Eindhoven.  1985
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IKON - KRO - RKK te Hilversum.  1984
 33.Notulen van de vergadering van Kenmerk (actualiteiten- televisierubriek der kerken) 
 34.Stukken betreffende Afrika en de acties van EVA.  1984-1985
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