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Doelstelling
Bij te dragen aan een beter leven voor straatkinderen, potentiële 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.
Verslag activiteiten & Financiële verantwoording
Het meest recente jaarverslag vindt u op onze website.

Beleidsplan
Inleiding en doel
Stichting Adamfo Ghana is statutair gevestigd te Leeuwarden. Het doel van de stichting is het
ondersteunen van lokale partnerorganisaties die zich in Ghana inzetten voor het welzijn van
straatkinderen en kwetsbare jongeren.
Onze visie is een wereld waarin alle kinderen alle kans krijgen op een gezonde en gelukkige toekomst.
Meer specifiek willen we bijdragen aan het welzijn en een betere toekomst voor straatkinderen en
kwetsbare jongeren in Ghana (Kumasi en omliggende gebieden). Om dit doel te bereiken
ondersteunen we projecten van lokale partnerorganisaties die zich richten op het verbeteren van de
leefomstandigheden van straatkinderen, hen door middel van onderwijs en beroepstraining de kans
geven om de straat te verlaten en die trachten te voorkomen dat kinderen überhaupt op straat terecht
komen.
Financiële middelen
Verwerving:
• Door losse giften en/of maandelijkse donaties van een klein aantal trouwe donateurs;
• Regelmatig worden acties georganiseerd met het doel extra fondsen te verwerven;
• Ook worden door derden georganiseerde acties t.b.v. van onze projecten ondersteund;
• Adamfo Ghana treedt in overleg met (ontwikkelings)organisaties voor de co-financiering van
projecten van onze partners in Ghana.
Beheer:
• Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beheer van de middelen;
• De penningmeester maakt een jaarrekening, die het vermogen en resultaat, in overeenstemming met
de doelstelling van de stichting, dient weer te geven;
• De controle hierop vindt plaats door de overige bestuursleden. Details over de betalingsregels staan
in het Huishoudelijk Regelement.
Besteding:
• De bijeengebrachte gelden worden voor het overgrote deel overgemaakt aan onze partners voor
(mede)financiering van de aangevraagde projecten;
• De rest wordt besteed aan organisatiekosten, communicatie en informatieverschaffing;
• Voor zover mogelijk houden we een bedrag van tweemaal de jaarlijkse organisatiekosten in kas;
• De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen in principe geen financiële vergoeding;
• In geval van liquidatie van Adamfo Ghana zal het resterende saldo overgemaakt worden aan een
lokale stichting in Ghana die zich inzet voor een betere toekomst voor straatkinderen.
Activiteiten
Adamfo Ghana is een organisatie voor mensen die het onderwerp straatkinderen in Ghana aan het hart
gaat. De stichting ondersteunt verschillende projecten van partnerorganisaties in Ghana, deze worden
op de website beschreven. Met een Studiefonds wordt studiefinanciering aan kinderen en jongeren
toegekend zodat zij de middelbare school met een diploma kunnen afronden. Adamfo Ghana
informeert de achterban en andere geïnteresseerden over de situatie in Ghana, werkzaamheden van de
partners, en levens van de kinderen. Voor het verstrekken van informatie wordt gebruik gemaakt van
de website, een digitale nieuwsbrief (2 à 3x per jaar), drukwerk/ folder en sociale media: Facebook,
Twitter en LinkedIn.

Door activiteiten zoals aanwezigheid op markten, festivals, de Afrikadag, de Partindag en andere
evenementen worden fondsen geworven en een breed publiek geïnformeerd. Adamfo Ghana
onderhoudt verder contacten met organisaties op het gebied van ontwikkelingshulp en kinderhulp en
gaat waar mogelijk samenwerking met hen aan. Tot slot onderhoudt de stichting contacten met
scholen en Nederlandse leerlingen in het middelbaar onderwijs, om hen te betrekken bij en te
informeren over de levens van straatkinderen in Ghana.

