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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van stichting Adamfo Ghana.
Adamfo Ghana werkt aan kleinschalige projecten die bijdragen aan een betere toekomst voor
straatkinderen en kwetsbare jongeren in Ghana. Wat we vooral doen is het bieden van kansen
aan kinderen die wel een beetje hulp kunnen gebruiken. Want soms is intelligent zijn, hard
werken en heel graag willen niet genoeg. Soms is er meer nodig – het krijgen van vertrouwen,
een dak boven je hoofd, het betalen van je schoolgeld.
Op onze website beschrijven we uitgebreid welke projecten en activiteiten we in Ghana
uitvoeren. Daarom houden we dit jaarverslag kort en krachtig, met een overzicht van de
projectresultaten en inzicht in de financiëen van het afgelopen jaar.
Namens het bestuur veel dank aan iedereen die ons het afgelopen jaar heeft gesteund. Zonder
jullie donaties, giften, acties en motiverende woorden hadden we nooit zover kunnen komen.
In dit jaarverslag willen we een helder beeld geven van wat we met jullie steun gerealiseerd
hebben. Mochten er na het lezen toch nog vragen overblijven dan beantwoorden we die graag
via email: info@adamfoghana.com.
Tot slot, als klein particulier initiatief zullen wij het fenomeen 'straatkinderen' niet kunnen
oplossen. Maar met uw steun maken we wel een verschil in de individuele levens van
kinderen in Ghana. En elk jaar bereiken we er meer!

Veel leesplezier!

Emmanuel A. Adu-Ampong, Voorzitter
1 februari 2016
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Hoofdstuk 1: Algemeen
1.1 Algemene gegevens
 Statutaire naam:
 Rechtsvorm:
 Datum oprichting:
 KvK nummer
 Fiscaal nummer
 Rekeningnummer

Adamfo Ghana
Stichting
11 januari 2013
569.51.620.
8523.75.566
NL03TRIO 0777.8346.42 (Triodos Bank)

1.2 ANBI
Stichting Adamfo Ghana is sinds haar oprichting aangewezen als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Hierdoor mogen donateurs hun giften aftrekken van de belastingdienst.
1.3 Doelstelling & Visie
De stichting stelt zich tot doel bij te dragen aan een beter leven voor straatkinderen, potentiële
straatkinderen en kwetsbare jongeren in Ghana. 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!
1.4 Werkwijze
Ons doel is het vinden van duurzame oplossingen waardoor kinderen in staat worden gesteld
om de straat te verlaten. We geloven dat de langetermijn-oplossing ligt in toegang tot
onderwijs en het vergroten van de kans op werkgelegenheid.
‘Ik weet zeker dat wanneer ik
Uiteindelijk is goed onderwijs toch de beste weg naar echte mijn SHS diploma heb, ik als
zelfstandigheid en vergroot het de kans op een betere
leraar werk kan vinden.’
toekomst.
Voormalig straatkind – nu in
jaar 2 van Senior High School
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 een gevestigde lokale organisatie in Ghana en gaan uit van hun hulpvraag – niet
van onze eigen hulpveronderstellingen.

4

1.5 Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur is op 31 december 2015 als volgt:
 Emmanuel Akwasi Adu-Ampong, voorzitter;
 Marre Adu-Ampong, secretaris;
 Koos de Vetten, penningmeester;
 Hanneke Nooijen, bestuurslid;
 Karlijn Laman, bestuurslid.

We hebben dit jaar dus geen wijzigingen in het bestuur gehad. Wel neemt Hanneke Nooijen
begin 2016 afscheid van ons als bestuurslid. Na zich drie jaar voor onze stichting te hebben
ingezet, gaat ze nu op zoek naar nieuwe uitdagingen. Hanneke blijft Adamfo Ghana een warm
hart toedragen en blijft dan ook nauw betrokken bij ons werk.
1.6 Onze partner in Ghana
Ook dit jaar 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. We hebben
voor SCP gekozen omdat de organisatie in het verleden bewezen heeft een betrouwbare en
solide partner te zijn. We bezoeken de projecten in Ghana regelmatig (natuurlijk op eigen
kosten) en zien dan steeds weer hoe de medewerkers van SCP zich met hart en ziel inzetten
voor de straatkinderen in Ghana.
SCP voert allerlei activiteiten en diensten uit om
straatkinderen een beter alternatief te geven dan de
straat. Voorbeelden zijn; straatonderwijs in
levensvaardigheden (zoals veilig voedsel, hygiëne
en zelfverdediging), drop-in 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, re-integratie en follow-up bezoeken na re-integratie 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.
‘Adamfo Ghana heeft ons werk tot een
hoger niveau getrokken, ver voorbij
waar we zonder hun steun zouden zijn.’
Onze partner in hun jaarverslag 2014
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Hoofdstuk 2: Activiteiten in 2015
2.1 Projecten
In 2015 zijn verschillende projecten in Ghana uitgevoerd en afgerond. Ook hebben we aan
een aantal nieuwe en lopende projecten gewerkt. Hieronder een kort overzicht van de
verschillende projecten:
Junior High School studiefinanciering voor straatkinderen
 10 Kinderen gaan sinds september naar Junior High School;
 Voor deze leerlingen is 2 jaar lang studiefinanciering en ondersteuning beschikbaar
zodat zij JHS met een diploma kunnen afronden.
Senior High School studiefinanciering voor straatkinderen
 10 Jongeren gaan sinds september naar Senior High School;
 Voor deze leerlingen is 3 jaar lang
‘Ik ben heel trots op mezelf. Ik had
studiefinanciering en ondersteuning
nooit gedacht een diploma te krijgen
beschikbaar zodat zij SHS met een diploma
en werk te vinden als docente.’
kunnen afronden.
Voormalig straatkind – nu
gediplomeerd kledingmaakster
Studiefonds: Investeer in de toekomst!




Nog eens 8 jongeren gaan sinds september naar Senior High School;
Voor deze leerlingen is 3 jaar lang studiefinanciering en ondersteuning beschikbaar
zodat zij SHS met een diploma kunnen afronden;
Dit is een doorlopend fonds. Voor het nieuwe academische jaar (2016-2017) is nu al
€8739,- beschikbaar om meer leerlingen met middelbaar onderwijs te laten starten.

The next level
 In het trainingscentrum in Kumasi krijgen voormalig straatmeiden een beroepstraining
tot kledingmaakster of kapster, een veilig onderkomen, eten en zorg;
 De eerste verdieping van het trainingscentrum is afgebouwd zodat er ruimte
beschikbaar komt om 40 meiden op te vangen.
Upgrade begane grond
 De muren en het houtwerk van de begane grond van het trainingscentrum zijn
geschilderd, en de vloeren zijn betegeld;
 Aankoop van meer meubilair (stapelbedden, matrassen, beddengoed, werktafels en
stoelen, etc.) om nieuwe meiden te kunnen huisvesten.
Internationale dag voor straatkinderen
 Demonstratie/ mars door centrum van Kumasi met deelname van meer dan 400
kinderen, medewerkers van Street Children Project en andere supporters;
 Creëren van aandacht en begrip voor de
‘Toen ik de demonstratie zag
situatie van straatkinderen door middel van
langskomen wist ik – deze mensen
spandoeken, toespraken en berichtgeving in
kan ik om hulp vragen.’
lokale media (radio, tv en krant).
Voormalig straatkind – nu in de
eerste klas van Senior High School
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Elke druppel telt
 Al €1012,- is beschikbaar voor de aanleg van een nieuwe waterput en installatie van
een waterpomp bij het trainingscentrum voor straatmeiden in Kumasi.
De financiering van bovenstaande projecten wordt mogelijk gemaakt door particuliere giften
van onze trouwe donateurs, door specifieke inzamelingsacties en door medefinanciering door
fondsen en bedrijven. Details hierover vindt u in het financiële jaarverslag.

Samenvatting van de resultaten van 2015:
Resultaten in 2015
Ondersteuning en studiefinanciering in Junior High School
Ondersteuning en studiefinanciering in Senior High School
Verbetering leefomgeving in beroepstrainingscentrum
Viering Internationale Dag voor Straatkinderen
Bouw eerste verdieping beroepstrainingscentrum

Direct bereik
10 kinderen
18 jongeren
22 meiden/ jonge vrouwen
400+ kinderen
40 plaatsen
capaciteitsuitbreiding
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2.2 Fondsenwerving
In 2015 hebben we niet stil gezeten wat betreft de fondsenwerving voor onze projecten.
Hieronder een overzicht van de geworven fondsen.
Projecten
SHS Studiefinanciering voor straatkinderen
Studiefonds: Investeer in de toekomst
The next level
Upgrade begane grond trainingscentrum
Elke druppel telt
Algemeen*
Totaal

Geworven fondsen
€ 3000
€ 13.135
€ 19.360
€ 5000
€ 1012
€ 5851
€ 47.358

*Beschikbaar voor Algemeen zijn alle giften die niet aan een specifiek project gekoppeld zijn.

Voor de fondsenwerving hebben we ons enerzijds gericht op particulieren en anderzijds op
bedrijven, maatschappelijke organisaties en medefinancieringsorganisaties. Stichting Adamfo
Ghana ontvangt geen subsidie en is geheel afhankelijk van giften van derden. Daarom zijn we
zo blij met de steun die we het afgelopen jaar op zoveel verschillende manieren kregen. Een
paar voorbeelden:









Iedereen die de fietstocht van Trap-In
‘Dat iemand uit Nederland mijn
ondersteunde door mee te fietsen of door
schoolgeld wil betalen vind ik heel
fietsers met een bijdrage te sponsoren;
speciaal. Hierdoor werk ik nog harder.’
De sponsoractie van Leanne de Vetten,
Voormalig straatkind – nu in de tweede
zij fietste de elfstedentocht en liet zich
klas van Junior High School
sponsoren voor ons Studiefonds;
De trouwe donateurs die ons maandelijks met een bijdrage steunen – hiermee kunnen
we onze organisatiekosten betalen;
De giftenpot op de toonbank van fairtrade, kunst en cadeauwinkel Koot Art;
De inzamelingsactie van de communiekantjes van de Petrusparochie uit Uden en
Volkel;
De opbrengst van een stand op de kerstmarkt van het Walkley Community Centre in
Sheffield.
De vrienden en supporters die hun internetaankopen via GoedeDoelShop.nl deden en
hiermee gratis geld aan ons doneerden;
De bijdragen aan onze projecten van organisaties en fondsen; Wilde Ganzen, De
Johanna Donk-Grote stichting, Emmaus Bilthoven, stichting KOOK, stichting Reteravan het Hof, Trap-In, Uden Wereldwijd, stichting Weeshuis der Doopsgezinden en
stichting Weeshuis Nijkerk.
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2.3 Publiciteit & Bewustwording
Publiciteit
Stichting Adamfo Ghana heeft in 2015 gebruik gemaakt van diverse communicatiemiddelen
om de achterban te informeren over, en publiciteit te geven aan, de projecten in Ghana.
Gebruikte middelen zijn:















De website www.adamfoghana.com;
Sociale media: we zijn te volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn;
De uitgave van een nieuwsbrief (3x) voor donateurs, sponsors en overige
belangstellenden;
Algemene visitekaartjes die door het hele bestuur zijn te gebruiken;
Folders die verspreid worden tijdens onze aanwezigheid op festivals, evenementen en
door bedrijven;
Publicatie van de artikelen ‘My future is big! Het verhaal van een voormalig
straatkind’ en ‘Full educational opportunities for all’ op www.kleinegoededoelen.nl;
In de gids ‘Kinderen zonder thuis’ geschreven door Mirjam Vossen en uitgegeven
door het Better Care Network Netherlands, worden we met onze partner en het
beroepstrainingscentrum voor voormalig straatmeiden genoemd als positief voorbeeld
van opvang van kinderen zonder thuis;
Presentatie en informatie verschaffing aan basis- en middelbare scholieren over het
leven van straatkinderen in Ghana;
Wilde Ganzen maakte ons project The Next Level project van de week, besteedde
aandacht hieraan op de website (www.wildeganzen.nl/projecten/van-straat-naarschool), op hun sociale media en in de tv-uitzending van Wilde Ganzen op 25
oktober.
Vermelding van onze stichting op www.goede-doelen.beginthier.nl;
Gratis advertenties via Google AD Grants, de non-profitversie van het online
advertentieprogramma van Google;
Mailings naar kennissen, collega’s, vrienden, familie, etc.

Bewustwording
Samen met zoveel andere organisaties en stichtingen die zich inzetten voor straatkinderen
voeren wij de campagne 'Louder Together'. Dit is een internationale campagne met als doel
om meer aandacht te creëren voor de miljoenen kinderen die wereldwijd op straat leven.
Ook dit jaar werkten we weer samen met Worldschool. In
‘‘We vonden het heel leuk voor
2014 zijn 5 verschillende groepen scholieren uit de klassen jullie organisatie te werken. We
4/5 Havo en 5/6 Atheneum aan het werk gegaan met onze
hebben ontzettend veel geleerd.’
opdrachten en in het voorjaar van 2015 presenteerden ze
Een scholier na afloop van
hun resultaten. Voor het schooljaar 2015/2016
Worldschool 2015
ontwikkelden we vier nieuwe opdrachten die door maar
liefst 12 verschillende groepen scholieren gekozen werden om uit te voeren. De opdrachten
hebben als doel de scholieren te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking en hen de
gelegenheid te geven een bijdrage te leveren aan onze projecten. Zo kijken er leerlingen naar
de mogelijkheden voor betaalbare grootschalige nachtopvang voor straatkinderen in het
centrum van Kumasi. Anderen ontwikkelen een voorlichtingsprogramma voor straatkinderen,
of werken aan een animatie/ promotiefilmpje voor onze organisatie.
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2.4 Interne en externe contacten
Met onze partner hebben we regelmatig emailcontact om op de hoogte te blijven van elkaars
werk, vorderingen en ander nieuws. Ook zijn we regelmatig in Ghana te vinden. In mei 2015
ging Hanneke op bezoek bij Street Children Project in Kumasi. In het najaar bezochten
Emmanuel en Marre de projectlocaties en spraken ze met verschillende medewerkers over de
voortgang. Deze bezoekjes zijn onderdeel van persoonlijke vakanties/ reizen van de
bestuursleden en natuurlijk geheel op eigen kosten.
Het afgelopen jaar hebben we verder contact gelegd met externe organisaties binnen en buiten
het netwerk van het bestuur. Zo overleggen we regelmatig met SamenWerk Almere om ons
werk in Kumasi op elkaar af te stemmen. Omdat we kennisuitwisseling met andere
organisaties en particuliere initiatieven als erg waardevol beschouwen zijn we regelmatig
actief geweest op het Community forum van MyWorld. Ook via organisaties zoals Better
Care Network Netherlands en Wilde Ganzen kunnen we kennis uitwisselen en interessante
bijeenkomsten bezoeken. De Engelse organisatie StreetInvest stuurt ons regelmatig resultaten
toe van hun onderzoek 'Growing Up on the Streets', naar de leefomstandigheden van
straatkinderen in Ghana en drie andere landen.
‘We waren diep onder de indruk met
Interessant om te zien was ook dat andere
hoeveel liefde en vakkennis de meisjes
Nederlandse organisaties die zich inzetten voor
het vak naaien werd onderwezen.’
straatkinderen of kwetsbare jongeren in Ghana
Een Nederlandse partner na een bezoek
ons benaderden voor advies of om de projecten
aan het trainingscentrum in Kumasi
in Kumasi te bezoeken.
Onze samenwerking met GoedeDoelShop blijven we voortzetten. Klanten kunnen voor elke
aankoop via www.goededoelshop.nl kosteloos een commissiebedrag aan Adamfo Ghana laten
uitbetalen. Deze extra inkomsten zorgen voor een meer structureel inkomen waarvan we onze
organisatiekosten betalen.
Tot slot zijn we lid geworden van Partin, een brancheorgansiatie die onze belangen als
particulier initiatief behartigt. Daarnaast helpt Partin kleine goede doelen in de communicatie
en publicatie van hun werk en ondersteunden ze ons met het opzetten van de financiële
jaarrekening 2015.
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Hoofdstuk 3: Financiën
3.1 Algemene uitgangspunten:
Het streven van de stichting Adamfo Ghana is om met minimale kosten te werken. De
bestuursleden doen hun werkzaamheden vrijwillig en nemen vaak gemaakte kosten voor
eigen rekening. Sommige kosten zijn uiteraard onvermijdelijk: bankkosten, webhosting,
drukwerk, etc. Onze algemene uitgangspunten zijn:
• Adamfo Ghana streeft ernaar een zo groot mogelijk deel van de giften en donaties te
besteden aan (mede)financiering van de projecten van onze lokale partner in Ghana;
• De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden;
• Organisatiekosten bestaan voornamelijk uit kosten voor webhosting, bankkosten en
publiciteitskosten;
• We houden minimaal een financiële reserve van tweemaal de jaarlijkse kosten in kas.
3.2 Jaarrekening 2015 in het kort
In 2015 bedroegen de totale baten €47.358,28. Van deze inkomsten is 89% besteed aan, of
gereserveerd voor, projecten in Ghana. Verder is 4% van de inkomsten toegevoegd aan de
continuïteitsreserve, en 5% toegevoegd aan de
vrije reserve. Met deze reserves kunnen
organisatiekosten betaald worden resp.
projectkosten worden aangevuld, wanneer
inkomsten in de toekomst tegen vallen.
We hebben dit jaar van verschillende fondsen
belangrijke bijdragen ontvangen; in totaal
€43.160,-. Het grootste deel van de giften is
voor specifieke projecten bedoeld, een klein
deel is voor algemeen gebruik. We konden dus
vooral door fondsenwering de aangevraagde
projecten realiseren. Daarnaast zijn er
individuele acties georganiseerd om inkomsten
te genereren, zoals een sponsorfietstocht en een kerstmarkt.
We hebben in 2015 in totaal €42.533,- aan verschillende projecten in Ghana overgemaakt.
Het project ‘The next level’ is mede ondersteund door het fonds Wilde Ganzen. Voor de
projecten ‘Studiefonds: Investeer in de toekomst’, en ‘JHS en SHS Studiefinanciering voor
straatkinderen’ zijn voor 2016 en 2017 bedragen gereserveerd omdat deze projecten over
meerdere jaren lopen. De wervingsactie voor het project ‘Elke druppel telt’ loopt nog, in 2015
is hiervoor wel al een bedrag opgehaald.
Onze kosten zijn het afgelopen jaar laag gebleven. De kosten waren bankkosten, webhosting
en publiciteit; de uitgaven van de stichting bedroegen slechts totaal 1% van de totale baten.
Zie voor verdere details het overzicht in Bijlage 1. Een aandachtspunt is dat bestuursleden
veelal de gemaakte kosten voor eigen rekening nemen, waardoor niet alle werkelijk gemaakte
kosten in de jaarrekening naar voren komen.

11

Hoofdstuk 4: Plannen voor 2016
In dit nieuwe jaar wil Adamfo Ghana blijven groeien om voor meer kinderen in Ghana een
verschil te kunnen maken.
In 2016 moeten we afscheid nemen van bestuurslid Hanneke. We gaan haar persoonlijkheid,
kennis en inzet missen en een van onze prioriteiten wordt dan ook het vinden van een
enthousiast nieuw lid voor ons bestuur. Ook willen we een ‘vriendenkring’ oprichten – meer
details daarover volgen binnenkort. Verder stellen we o.a. als doel om onze naamsbekendheid
verder uit te breiden en de achterban te verbreden. Ook blijven we zoeken naar mogelijkheden
tot samenwerking met andere organisaties in het veld. Het moderniseren van de website en
ontwikkelen van een alomvattende communicatie-strategie blijven op de agenda staan. Tot
slot hebben we de volgende plannen voor onze hoofdactiviteiten:









Fondswerving voor het structureel Studiefonds: Met het Studiefonds bieden we steun
in de vorm van studiefinanciering voor voortgezet onderwijs aan kinderen en jongeren
wiens ouders niet over de financiële middelen beschikken om hun onderwijskosten te
betalen. Het Studiefonds is een structureel project waarvoor elk jaar opnieuw fondsen
worden geworven.
Fondswerving en uitvoering van project Elke druppel telt: De fondswerving hopen we
de komende paar maanden af te ronden. De aanleg van de waterput en installatie van
de nieuwe waterpomp kunnen dan nog voor de zomer worden uitgevoerd.
Voortzetting projecten Junior High School Studiefinanciering voor Straatkinderen en
Senior High School Studiefinanciering voor Straatkinderen. De leerlingen zijn nu
bezig met hun eerste studiejaar en starten na de zomervakantie met jaar 2.
Uitvoering project Internationale Dag voor Straatkinderen 2016: Na het succes van het
afgelopen jaar organiseren we ook dit jaar weer een Internationale Dag voor
Straatkinderen (in april 2016). De voorbereidingen hiervoor zijn al begonnen.
Voortzetting project Worldschool: We blijven nauw contact houden met de groepen
leerlingen die in het kader van Worldschool 2015/16 voor ons aan het werk zijn. Ze
zullen hun werk in het voorjaar aan ons presenteren. Ook hopen we het project voor
studiejaar 2016/17 voort te zetten.
Fondswerving voor nieuwe, door onze partner aangevraagde projecten. Te denken valt
aan verder ondersteuning van het beroepstrainingscentrum, financiering van
onderwijs/ trainingskosten voor straatkinderen, hulp met capaciteitsopbouw voor de
partnerorganisatie, etc. Ook staan we open voor projectaanvragen van nieuwe partners.

4.2 Begroting 2016
Wij verwachten in 2016 de volgende inkomsten en uitgaven:
Inkomsten:
• inkomsten door fondswerving voor het project Elke druppel telt;
• inkomsten door fondswerving voor het structurele project Studiefonds: Investeer in de
toekomst;
• inkomsten door fondswerving, afhankelijk van verder ingediende projecten;
• inkomsten van onze trouwe maandelijkse donateurs;
• inkomsten van de opbrengst via de Goededoelshop.
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Uitgaven:
• bank, website, drukwerk, lidmaatschap Partin, overige; maximaal €1000,-;
• voortzetting JHS en SHS Studiefinanciering voor Straatkinderen; overmaking studiekosten
jaar 2; €11.742,-;
• voortzetting studiefinanciering aan leerlingen binnen Studiefonds 2015; overmaking
studiekosten jaar 2; €4760,-;
• start studiefinanciering aan leerlingen binnen Studiefonds 2016; overmaking studiekosten
jaar 1;
• uitvoering van het project Internationale dag voor straatkinderen; €1195,-;
• uitvoering van het project Elke druppel telt;
• uitgaven afhankelijk van verder ingediende projecten.
Continuïteitsreserve:
• streven handhaven van bestaande bedrag van €3000,-.
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Slotwoord
Het bestuur blijft zich vol enthousiasme inzetten voor een betere toekomst voor de meest
kwetsbare kinderen in Ghana. Waarom we het doen?
 K. is 12 jaar oud. Tot vorig jaar leefde hij met zijn moeder en broers en zusje op straat.
Ze bedelden om eten te kunnen kopen. Nu woont K. in een boarding school (internaat)
en gaat naar Junior High School.
 C. werd bijna blind geboren maar ook met een bijzonder sterke wil om te slagen. Ze
bedelde op straat om Junior High School door te komen. C. is nu toegelaten tot de
Wenchi Special School for the Visually Impaired, waar ze Senior High School volgt.
 C. werd als klein jongetje op straat gevonden, niemand weet wie zijn ouders zijn. C. is
nu 13 jaar. Hij is bij een voogd geplaatst waar hij met plezier woont, en gaat naar
Junior High School.
 A. werkte sinds haar 9e jaar op straat in Kumasi om iets bij te verdienen voor haar
straatarme familie. Nu woont ze weer bij haar ouders thuis en gaat naar Junior High
School. Ze haalt hoge cijfers en rondde vorig jaar af als een van de besten in haar klas.
Daarom.
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Bijlage 1: Jaarrekening 2015

BATEN
Donaties particulieren
Donaties bedrijven
Donaties fondsen
Opbrengsten markten
Totaal baten

2015
€ 3.864,82
€ 141,09
€ 43.160,00
€ 192,37
€ 47.358,28

2014
€ 13.780,00
€ 211,32
€ 30.125,00
€ 191,90
€ 44.308,22

LASTEN
Organisatiekosten
Publiciteit
Kosten overig
Totaal lasten

2015
€ 200,83
€ 320,28
€€ 521,11

2014
€ 152.38
€ 397,18
€ 400
€ 949,56

Overgemaakt aan
projecten
Totaal uitgaven

€ 42.553,00

€-

€ 43.074,11

€ 949,56

€ 4.284,17

€ 43.358,66

Batig saldo

BALANS
Activa
Triodos betaalrek.

2015
€ 47.855,28

2014
€ 43.855,28

Passiva
Bestemmingsfonds
Continuïteitsreserve
Vrije reserve

2015
€ 37.723,61
€ 3.000,00
€ 7.131,67

2014
€ 37.934,00
€ 1.000,00
€ 4.637,11

Totaal Activa

€ 47.855,28

€ 43.571,11

Totaal passiva

€ 47.855,28

€ 43.571,11

SALDO
Totaal baten
Totaal lasten
Toegevoegd aan continuïteitsreserve
Toegevoegd aan vrije reserves
Besteed aan doel

SPECIFICATIE OVERGEMAAKT NAAR
PROJECTEN
Project Crèche
€ 230
Project Elke druppel telt
Project Int. Dag vr Straatkinderen
€ 980
Project JHS Studiefinanciering
€ 5.149,00
Project SHS Studiefinanciering
€ 6.594,00
Project Studiefonds
€ 4.760,00
Project The next level
€ 19.840,00
Project Upgrade ground floor
€ 5.000,00
Totaal overgemaakt

€ 42.553,00

€ 47.358,28
€ 521,11
€ 2.000,00
€ 2.494,56
€ 42.342,61

100%
1%
4%
5%
89%

SPECIFICATIE BESTEMMINGSRESERVE
VOOR PROJECTEN
Project Crèche
Project Elke druppel telt
€ 1.012,37
Project Int. Dag vr Straatkinderen
Project JHS Studiefinanciering
€ 5.148,00
Project SHS Studiefinanciering
€ 13.188,00
Project Studiefonds
€ 18.375,24
Project The next level
Project Upgrade ground floor
Totaal gereserveerd

€ 37.723,61
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