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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de stichting Adamfo Ghana. Het eerste jaarverslag in
ons bestaan. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van informatie over onze
organisatie en de activiteiten die we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Op onze
website kunt u meer informatie en uitgebreide beschrijvingen van de projecten vinden.
Het jaar 2013 was een bijzonder jaar, want het was het jaar waarin we met de oprichting
van de stichting onze dromen en ideeën hebben omgezet in daden. We bedanken
iedereen die ons geholpen heeft met donaties, acties, het gegeven vertrouwen en de
motiverende woorden. Naast onze donateurs willen wij ook de organisaties bedanken
waarmee we het afgelopen jaar hebben samengewerkt; Cordaid, Emmaus Bilthoven,
Fairtickets, GoedeDoelShop, Koot Art, Samen Verder Eindhoven, Share4More, Stichting
Retera-van het Hof, Uden Wereldwijd en Worldschool.
Het afgelopen jaar hebben we op verschillende manieren het werk van onze partner
Street Children Project in Kumasi kunnen ondersteunen. Tijdens de kerstvakantie
hebben we met eigen ogen kunnen zien welk verschil de projecten maken in de levens
van de straatkinderen. We zijn blij dat we hieraan hebben mogen bijdragen!
Nogmaals, bedankt voor uw steun. U maakt ons werk mogelijk!

Emmanuel A. Adu-Ampong
Voorzitter
31 december 2013
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Hoofdstuk 1: Interne Organisatie
1.1 Bestuur
Het bestuur bestaat op 31 december 2013 uit vier personen; Emmanuel Akwasi AduAmpong is de voorzitter van de stichting. De secretaris is Marre Adu-Ampong en de
financiën worden bijgehouden door penningmeester Koos de Vetten. Hanneke Nooijen is
Algemeen Bestuurslid en met haar jarenlange werkervaring met straatkinderen in
Ghana een bron van expertise in ons bestuur.
1.2 Missie & Visie
Onze missie is eraan bij te dragen dat kinderen in een veilige omgeving, een thuis,
geboren worden en opgroeien. We willen dat alle kinderen naar school kunnen gaan en
hun talenten tot het uiterste kunnen ontwikkelen. Onze visie: Een wereld waarin alle
kinderen alle kans krijgen op een goede toekomst!
1.3 Millenniumdoelstellingen 2015
Met onze projecten dragen we bij aan de Millenniumdoelstellingen:
I Opheffen armoede
II Alle kinderen naar school
III Gelijke kansen meisjes
IV Minder kindersterfte
1.4 Werkwijze
Ons doel is het vinden van duurzame oplossingen waardoor straatkinderen in staat
worden gesteld om de straat te verlaten. We geloven dat de langetermijn-oplossing ligt
in toegang tot onderwijs en het creëren van werkgelegenheid.
Onze strategie is om niet alleen voor de kinderen te werken, maar met hen.
Straatkinderen zijn gemotiveerd om te leren, gewend om zich te organiseren en creatief
in het vinden van oplossingen voor de problemen die ze tegenkomen. Daarom worden
ze zoveel mogelijk bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten betrokken.
Tot slot vormt lokaal eigenaarschap één van de uitgangspunten van ons werk. We
werken samen met gevestigde lokale organisaties in Ghana en gaan uit van hun
hulpvraag – niet van onze eigen hulpveronderstellingen.
1.5 Onze partner in Ghana
In 2013 werkten wij samen met Street Children Project (SCP) in Kumasi, Ghana. Deze
lokale organisatie heeft als visie dat geen enkel kind op straat zou moeten leven. Adamfo
Ghana onderschrijft deze visie volledig en heeft SCP als partner gekozen omdat de
organisatie in het verleden bewezen heeft zich met hart en ziel in te zetten voor de
straatkinderen, en omdat het een betrouwbare en solide organisatie is.
SCP voert allerlei activiteiten uit om straatkinderen een beter alternatief te geven dan de
straat. Activiteiten zijn bijvoorbeeld; straat-educatie in levensvaardigheden, drop-in
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centrum voor straatkinderen, crèche voor baby’s en peuters van straatmeiden,
nachtwerk en counseling van kinderen die werken in de prostitutie, elementair
onderwijs (zoals alfabetiseringslessen) en beroepstraining, rehabilitatie, reintegratie en
follow-up bezoeken na reintegratie van het straatkind met de familie, en studiebeurzen
voor kinderen wiens familie de onderwijskosten niet kan betalen. Meer informatie over
onze partner kunt u vinden op hun website: www.streetchildrenksi.co.nr.
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Hoofdstuk 2: Activiteiten
2.1 Projectondersteuning
Adamfo Ghana heeft in 2013 aan verschillende projecten gewerkt. Een overzicht hiervan
is hieronder in schema weergegeven.
Project
Trainen voor de toekomst
Studiebeurzen voor straatkinderen
Een dak voor straatmeiden!
Totaal

Ondersteuning 2013
€ 1.582
€ 7.590
€ 19.705
€ 28.877

Onze partner vroeg ons speciale aandacht te geven aan het project ‘Een dak voor
straatmeiden!’. Dit project heeft als doel de bouw van het dak van het Vocational
Training Centre (VTC) voor straatmeiden in Kumasi. In het VTC krijgen straatmeiden
een beroepstraining tot kledingmaakster of kapster, een veilig onderkomen, eten en
zorg. Daarnaast biedt het opvangcentrum accommodatie aan straatmeiden die een
tijdelijk onderkomen nodig hebben om zich voor te bereiden op terugkeer naar familie
in het noorden van Ghana. Door tegenvallers tijdens de eerste bouwfase was het niet
mogelijk om het dak van het centrum te bouwen. Wel werd de begane grond al in
gebruik genomen om een eerste groep straatmeiden te huisvesten. Dankzij onze
verschillende acties hebben we voldoende financiering gevonden om het dak te bouwen.
De bouwwerkzaamheden gaan in januari 2014 van start!
In 2013 is dus al een groep van acht straatmeiden gestart
met hun training in het VTC. Zij hebben hun eerste jaar
er nu op zitten. Het project ‘Trainen voor de toekomst’
maakt het voor hen mogelijk om het tweede
trainingsjaar te volgen en af te ronden.
Tot slot is er het project ‘Studiebeurzen voor
straatkinderen’. Met dit project worden straatkinderen
die terugkeren naar familie ondersteund door betaling
van hun onderwijskosten. Op deze manier wordt het
voor hen mogelijk gemaakt om naar school te gaan. Dit
kan zijn in het basisonderwijs, secundair onderwijs of
beroepstraining.
De ondersteuning van bovenstaande projecten wordt mogelijk gemaakt door
particuliere giften van onze trouwe donateurs, door specifieke inzamelingsacties en
door medefinanciering door grote fondsen en bedrijven. Details hierover vindt u in het
financiële jaarverslag.
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2.2 Publiciteit & Bewustwording
Publiciteit
Begin 2013 hebben we onze website gelanceerd: www.adamfoghana.com. Het
onderhoud en de redactie van de website worden gedaan door de secretaris. De website
bevat zowel Nederlandstalige als Engelstalige pagina’s met informatie over de stichting,
de straatkinderenproblematiek in Ghana, de verschillende projecten, onze partners en
samenwerkingsverbanden, etc. Daarnaast biedt het geïnteresseerden de mogelijkheid
om met het bestuur in contact te komen, te doneren en zich te registreren voor de
nieuwsbrief.
Door middel van een digitale nieuwsbrief, krijgen geïnteresseerden een aantal keer per
jaar nieuws per email toegestuurd. Naast de nieuwsbrief gebruiken we de sociale media
om het publiek te informeren over korte nieuwsberichten en actualiteiten. Adamfo
Ghana is sinds begin 2013 te volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn en My World.
Begin 2013 zijn algemene visitekaartjes gemaakt die door het hele bestuur zijn te
gebruiken. Daarnaast hebben we een folder samengesteld over Adamfo Ghana en het
project ‘Een Dak voor Straatmeiden!’. Deze folder is verspreid tijdens verschillende
evenementen, zoals The Hague African Festival (29 juni), Festival de Ontmoeting (31
augustus), de Afrikadag-Almere (15 september) en de PI dag van Cordaid (16
november). Deze evenementen heeft het bestuur ook volop gebruikt om actief mensen
te informeren over Adamfo Ghana en om te netwerken met andere organisaties en
instellingen.
Bewustwording
Adamfo Ghana werkt in schooljaar 2013/2014 samen met Worldschool. We hebben
meerdere opdrachten uitgezet waar scholieren uit de klassen 4/5 Havo en 5/6
Atheneum aan werken. Dit heeft als doel hen te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking en hen de gelegenheid te geven een bijdrage te leveren aan onze
projecten. Voor Adamfo Ghana zijn 7 groepen scholieren van 5 verschillende scholen aan
het werk. Zij zullen in het voorjaar van 2014 hun onderzoeksresultaten presenteren.
2.3 Interne en externe contacten
In de kerstvakantie hebben Emmanuel Adu-Ampong en Marre Adu-Ampong een bezoek
gebracht aan Street Children Project (SCP) in Kumasi. Het was inspirerend om met de
mensen van SCP te praten, indrukwekkend om de projecten te bezoeken en prachtig om
de kinderen daar te zien lachen. Een verslag van het bezoek staat op onze website.
In 2013 zijn er verschillende contacten gelegd met externe bedrijven, organisaties en de
kennissenkring van het bestuur. Dit heeft geleid tot verschillende vormen van
kennisuitwisseling en samenwerkingsverbanden. Adamfo Ghana beschouwt dit als erg
waardevol en hoopt deze contacten in de toekomst verder uit te breiden en te verdiepen.
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Hoofdstuk 3: Financiën
3.1 Algemene uitgangspunten:
• Adamfo Ghana streeft ernaar een zo groot mogelijk deel van de giften en donaties
te besteden aan (mede)financiering van de projecten van onze partners.
• De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Organisatiekosten bestaan voornamelijk uit kosten voor webhosting, bankkosten
en publiciteitskosten.
• Voor zover mogelijk houden we een financiële reserve van tweemaal de jaarlijkse
organisatiekosten in kas.
De kosten van het bestuur (bv. reiskosten) worden gedekt voor de bestuursleden zelf,
die dit beschouwen als een gift aan Adamfo Ghana. De eenmalige notariskosten voor de
oprichting van onze stichting zijn gedoneerd door het bedrijf Koot Art.
3.2 Jaarrekening 2013
In 2013 bedroegen de totale baten € 29.684,20. Van deze baten heeft Adamfo Ghana in
totaal € 28.877,00 (97.3%) overgemaakt aan projecten in Ghana. De uitgaven aan
organisatiekosten van de stichting bedroegen in totaal 2% van de totale baten. Zie voor
verdere details het overzicht in Bijlage 1.
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Hoofdstuk 4: Conclusie en Vooruitblik
Onze conclusie is dat de oprichting van Stichting Adamfo Ghana een succes is!
Het jaar 2013 is een mooi jaar gebleken. Doordat onze organisatiekosten erg laag waren,
komen de donaties en geschonken gelden vrijwel volledig ten goede van onze projecten.
Het is dit jaar niet gelukt om de beoogde financiële reserve op te bouwen. Een van onze
aandachtspunten voor het komende jaar is dan ook het vinden van structurele,
algemene (niet project-gebonden) financiering. Daarnaast willen we ons richten op het
uitbreiden en versterken van onze achterban en het krijgen van meer naamsbekendheid.
Tot slot blijven we natuurlijk, samen met onze partner, projecten ontwikkelen en
uitvoeren voor een betere toekomst voor de straatkinderen in Ghana.
Want kinderen zijn de toekomst.

Stichting Adamfo Ghana
KvK 569.51.620
IBAN: NL03 TRIO 0777.8346.42
www.adamfoghana.com
info@adamfoghana.com
Volg ons op Facebook, Twitter & LinkedIn
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