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Voorwoord
Met enige trots presenteert het bestuur hierbij het jaarverslag 2014 van Stichting Adamfo
Ghana. Trots omdat we dankzij de steun van zoveel donateurs en sponsoren dit jaar niet alleen
meerdere projecten hebben kunnen uitvoeren, maar ook een aantal nieuwe activiteiten hebben
kunnen starten. In dit jaarverslag geven we een overzicht van onze werkzaamheden en inzicht
in de financiëen van het afgelopen jaar.
Stichting Adamfo Ghana is in 2013 opgericht met als doel om bij te dragen aan een betere
toekomst voor straatkinderen en kwetsbare jongeren in Ghana. Onze kleinschalige projecten
zijn vooral gericht op onderwijs, beroepstraining en werkgelegenheid. We hebben hiermee
niet de verwachting het fenomeen 'straatkinderen' te kunnen oplossen. Ook zullen wij als
bescheiden stichting niet alle kinderen die in Ghana op straat leven kunnen bereiken. Maar we
maken wel een verschil.
In het najaar sprak ik tijdens een bezoek aan de projecten in Kumasi met een jongen die net
was geslaagd voor zijn Senior High School examen. Hij wachtte nu op zijn diploma maar was
vol van grootse plannen voor het vinden van een betaalde baan en het bekostigen van het
onderwijs van zijn twee zusjes. Een ander voorbeeld is de eerste groep meiden die dit jaar het
trainingsprogramma tot kledingmaakster in het beroepstrainingscentrum heeft afgerond. Deze
meiden sliepen twee jaar geleden nog op straat, waren nauwelijks naar school geweest en
hadden geen idee wat de volgende dag hen zou brengen. Nu zijn ze met vlag en wimpel
geslaagd voor de nationale beroepstrainingsexamens (NVTI exams) en werken ze elk aan hun
eigen bedrijfsplan en toekomst.
Empowerment is misschien wel het sleutelwoord. De kracht zit er wel - het ontbreekt deze
kinderen absoluut niet aan intelligentie, doorzettingsvermogen en de wil om vooruit te komen.
Wat nodig is, is het bieden van kansen. Het geven van vertrouwen en de mogelijkheden om er
zelf uit te klimmen. Dat is waar ons werk op gericht is en wat we ook het komende jaar
blijven doen.
Namens het bestuur van Stichting Adamfo Ghana wil ik iedereen bedanken die ons het
afgelopen jaar heeft geholpen met donaties, giften, acties en motiverende woorden. Jullie
maken ons werk mogelijk, en dat realiseren we ons maar al te goed. We hopen in dit
jaarverslag een helder en transparant beeld te geven van ons werk als stichting. Mochten er na
het lezen nog vragen overblijven dan beantwoorden we die graag via email:
info@adamfoghana.com.
Nogmaals hartelijk dank en veel leesplezier!

Emmanuel A. Adu-Ampong, Voorzitter
15 februari 2015
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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
Wist je dat… We met onze projecten bijdragen
Ons doel is het vinden van duurzame
oplossingen waardoor kinderen in staat
aan vier Millenniumdoelstellingen? Dit zijn:
worden gesteld om de straat te verlaten.
I Opheffen armoede
We geloven dat de langetermijnII Alle kinderen naar school
oplossing ligt in toegang tot onderwijs en
III Gelijke kansen meisjes
het creëren van werkgelegenheid.
IV Minder kindersterfte
Uiteindelijk is goed onderwijs toch de
beste weg naar echte zelfstandigheid en
vergroot het de kans op een betere toekomst.
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
Dit jaar hebben we het bestuur uitgebreid naar 5 leden met de komst van Karlijn Laman.
Karlijn versterkt het bestuur o.a. met haar deskundigheid op het gebied van PR en
Communicatie. De samenstelling van het bestuur is op 31 december 2014 als volgt:
 Emmanuel Akwasi Adu-Ampong, voorzitter;
 Marre Adu-Ampong, secretaris;
 Koos de Vetten, penningmeester;
 Hanneke Nooijen, bestuurslid;
 Karlijn Laman, bestuurslid.

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 uit om
straatkinderen een beter alternatief te geven dan
de straat. Activiteiten zijn bijvoorbeeld;
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.
Wist je dat… Street Children Project
volgend jaar iets te vieren heeft?
Het is dan 10 jaar geleden dat het dropin centrum werd geopend en ze met hun
werk voor straatkinderen begonnen.
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Hoofdstuk 2: Activiteiten
2.1 Projecten
In 2014 zijn verschillende projecten in Ghana uitgevoerd en afgerond, zoals het project ‘Een
dak voor straatmeiden!’ en ‘Trainen voor de toekomst’. Daarnaast hebben we gewerkt aan een
aantal lopende en nieuwe projecten. Hieronder staan de verschillende projecten beschreven.
Een dak voor straatmeiden
Dit project had 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. Het gebouw was vorig jaar al in gebruik
genomen om de eerste groep straatmeiden te huisvesten, maar het dak ontbrak nog. Nu niet
meer! Begin 2014 is de bouw van het dak begonnen en in het voorjaar zat het erop!
Trainen voor de toekomst
Met het project ‘Trainen voor de toekomst’
ondersteunden we de eerste groep van acht
straatmeiden die in het VTC gestart zijn met hun
training als kledingmaakster. Deze meiden hebben
het afgelopen jaar keihard gestudeerd en legden in
het najaar het NVTI examen af. Alle acht dames zijn
met vlag en wimpel geslaagd voor het examen. Heel
knap! De groep
Wist je dat… Het National
bereidt zich nu voor om op eigen benen te staan.
Vocational Training Institute
Sommigen zullen terugkeren naar hun familie in het
(NVTI) examen een nationaal
noorden, anderen willen in Kumasi blijven. De toekomst
erkende kwalificatie is voor
ligt voor ze open.
praktisch beroepsonderwijs?
Inrichting crèche voor straatpeuters
In Abinchi, een arme wijk in Kumasi, runt onze partner een crèche voor babies and peuters
van straatkinderen en marktvrouwen. Het is moeilijk voor deze moeders om hun werk te
combineren met de zorg voor de kinderen, daarom worden de kleintjes overdag vaak alleen of
met een ouder kind op straat gelaten. De crèche biedt een veilige plek om te eten, spelen en
uit te rusten. Met dit project hebben we de crèche kunnen ondersteunen met geld voor
speelgoed, leermateriaal en meubilair.
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Studiefinanciering voor straatkinderen
In 2014 hebben we 7 voormalig straatkinderen
ondersteund in hun terugkeer naar familie en school.
Door het geven van een studiebeurs zijn de jongeren
in staat gesteld naar Senior High School te gaan.
Vanwege dit succes en de gebleken impact dat
dergelijk onderwijs heeft op de toekomstmogelijkheden van een kind, heeft onze partner ons
gevraagd dit initiatief verder uit te bouwen in de
volgende twee projecten:
Junior High School studiefinanciering voor straatkinderen
Dit project geeft 10 voormalig straatkinderen de kans om naar Junior High School te
gaan en het JHS diploma te halen (in Nederland vergelijkbaar met het VMBO
diploma). De kinderen krijgen van ons twee jaar lang studiefinanciering en
ondersteuning om naar JHS te gaan. In 2014 hebben we ons gericht op de
fondswerving, in 2015 starten de kinderen met het onderwijs.
Senior High School Studiefinanciering voor Straatkinderen
Dit project heeft tot doel om 10 kwetsbare jongeren in 2015 met Senior High School
te laten starten (in Nederland vergelijkbaar met HAVO/ VWO). Zij worden 3 jaar lang
ondersteund en krijgen studiefinanciering zodat zij het SHS diploma kunnen behalen.
Ook hiervoor hebben we ons in 2014 succesvol gericht op de fondswerving en de
uitvoering zal dan ook in 2015 van start gaan.

Internationale Dag voor Straatkinderen
Om echt structurele oplossingen te vinden voor de
problematiek van straatkinderen in Ghana willen wij de
Ghanese overheid vragen om hier meer aandacht aan te
geven en passend beleid te ontwikkelen. Om deze vraag
kracht bij te zetten organiseren we met onze partner op 12
april 2015 een actiedag onder het motto 'We are human
and have rights too!’. De dag omvat o.a. een mars door
Wist je dat… Op internationaal het centrum van
Kumasi, een oproep bij het hoofdkantoor van de lokale
niveau bij de Verenigde Naties
wordt gelobbied om 12 april uit autoriteiten en een feestelijke afsluiting en warme
te roepen tot Internationale Dag maaltijd voor de kinderen en andere deelnemers.
voor Straatkinderen?
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.
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2.2 Fondsenwerving
In 2014 hebben we niet stil gezeten wat betreft de fondsenwerving voor onze projecten. Een
overzicht van de projecten en geworven fondsen staat hieronder.
Projecten
SHS Studiefinanciering voor Straatkinderen
JHS Studiefinanciering voor Straatkinderen
Internationale Dag voor Straatkinderen
Inrichting Crèche voor Straatpeuters
Structureel Studiefonds**
Algemeen***
Totaal

Geworven fondsen
€ 16.782*
€ 10.297
€ 625
€ 230
€ 10.000
€ 4.424,66
€ 42.358,66

*In de loop van januari 2015 is nog een bedrag van €3000,- binnen gekomen voor dit project, waarmee de
projectfinanciering rond is. Dit bedrag is opgenomen in de boekhouding van 2015.
**Meer over het Structureel Studiefonds in Hoofdstuk 4: Plannen voor 2015.
***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
Wist je dat… de stichting niet
verschillende manieren kregen. Een paar voorbeelden:
kan draaien zonder structurele
inkomsten? Daarom zijn de
 De inzamelingsactie van de communiegroep van
maandelijkse donaties van onze
de Petrusparochie uit Uden en Volkel voor de
trouwe supporters goud waard!
Crèche;
 Verschillende Koningsdagacties en verkoop van tweedehandsspullen;
 Het nog altijd verliefde echtpaar dat hun 50-jarig huwelijk aan ons opdroeg;
 De giftenpot op de toonbank van fairtrade, kunst en cadeauwinkel Koot Art;
 Alle donaties die we kregen in het kader van actie ‘Samen Slagen!’. Speciale dank aan
Angela Koot, Annejil Suk en zij die liever anoniem wilden blijven voor hun
vrijgevigheid;
 De donateur die een verdrietig nalatenschap omzette in een nieuwe toekomst voor
talentvolle kinderen in Ghana;
 De bijdragen aan onze projecten van organisaties en fondsen; Stichting Dongelmansvan Nooij fonds, Dr. Hofstee Stichting, Emmaus Bilthoven, Stichting Julia, Stichting
Retera-van het Hof,
Share4More Rabobank
en Uden Wereldwijd.
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2.3 Publiciteit & Bewustwording
Publiciteit
Stichting Adamfo Ghana heeft in 2014 gebruik gemaakt van diverse communicatiemiddelen
om de achterban te informeren over, en publiciteit te geven aan, de projecten in Ghana.
Gebruikte middelen zijn bijvoorbeeld:














De website www.adamfoghana.com;
Sociale media: ons nieuws en actualiteiten zijn te volgen op Facebook, Twitter en
LinkedIn;
De uitgave van een nieuwsbrief (2 à 3x per jaar) voor donateurs, sponsors en overige
belangstellenden;
Algemene visitekaartjes die door het hele bestuur zijn te gebruiken;
Folders die verspreid worden op festivals, evenementen en door bedrijven;
Aanwezigheid tijdens verschillende evenementen zoals The Hague African Festival
(31 mei), de MyWorld Event (25 september), de Afrikadag (1 november) en de
Partindag (29 november);
Publicatie ‘Wanneer ‘gewoon helpen’ niet genoeg is. De uitdagingen van
hulpverlening aan straatmeiden in Ghana’ op www.afrikanieuws.nl;
Publicatie ‘Een ontmoeting met grote gevolgen’ op www.kleinegoededoelen.nl;
Gratis advertenties via Google AD Grants, de non-profitversie van het online
advertentieprogramma van Google;
Presentatie en informatie verschaffing aan basisschoolkinderen over het leven van
straatkinderen in Ghana;
Bedankkaarten voor donateurs en sponsors;
Mailings naar kennissen, collega’s, vrienden, familie, etc.

Bewustwording
Adamfo Ghana werkt in schooljaar 2014/2015 opnieuw samen met Worldschool. We hebben
meerdere opdrachten uitgezet waar nu 5 verschillende groepen 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. Zo doen er leerlingen onderzoek naar crowdfundingsstrategieën, en kijken anderen
naar de mogelijkheden voor het gebruik van duurzame energie in het trainingscentrum in
Kumasi. In het voorjaar van 2015 presenteren de leerlingen hun onderzoeksresultaten.
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.

Wist je dat… je de actie
‘Louder Together’ kunt
steunen door hier de
online petitie te tekenen?
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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. Daarnaast is voorzitter Emmanuel langere tijd in Ghana
geweest voor zijn promotie-onderzoek. Hij heeft van deze periode gebruik gemaakt om twee
keer bij Street Children Project in Kumasi op bezoek te gaan. Zoals in het voorwoord
beschreven leverde dit interessante en inspirerende gesprekken op.
In 2014 zijn er verschillende contacten gelegd met externe bedrijven, organisaties en het
netwerk van het bestuur. Dit heeft geleid tot verschillende samenwerkingsverbanden. Zo zijn
we met FairTickets een samenwerking aangegaan waarbij de klant per boeking €10,- aan ons
kan schenken. Een vergelijkbare samenwerking hebben we met GoedeDoelShop. 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.
Om niet steeds opnieuw het wiel uit te moeten vinden, beschouwen we kennisuitwisseling
met andere organisaties, stichtingen en particuliere initiatieven als erg waardevol. In dit kader
zijn we regelmatig actief op het Community forum van MyWorld. Ook hebben we geregeld
contact met andere Nederlandse stichtingen die zich inzetten voor straatkinderen in Ghana,
zoals SamenWerk Almere en Chance2Change. Tot slot worden we vanaf 2015 lid van
brancheorganisatie PartIn. Op deze en andere manieren hopen we onze huidige contacten
verder uit te breiden en te verdiepen.
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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 in Ghana.
• 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 door de bestuursleden zelf, die dit
beschouwen als een gift aan Adamfo Ghana.
3.2 Jaarrekening 2014
In 2014 bedroegen de totale baten € 44.308,22. We hebben dit jaar van verschillende fondsen
belangrijke bijdragen ontvangen; in totaal € 30.125,-. Een deel hiervan was bestemd voor de
projecten, een ander deel was bedoeld voor algemeen gebruik. Met een aantal algemene giften
en een eindejaarsactie konden we de streefbedragen voor de projecten Senior High School
Studiefinanciering en Junior High School Studiefinanciering realiseren.
Van de totale baten is in totaal € 37.934,- (85,6%)
gereserveerd voor projecten in Ghana. De stichting
heeft in 2014, na overleg met onze partner, nog geen
geld overgemaakt. De projecten waarvoor geld is
ingezameld beginnen in het voorjaar van 2015. De
bedragen worden in termijnen en vlak voor de
uitvoering van de projecten overgemaakt omdat de
inflatie in Ghana redelijk hoog is.
Onze organisatiekosten zijn het afgelopen jaar laag
gebleven. De kosten waren bankkosten, webhosting en publiciteit. Deze uitgaven bedroegen,
net als vorig jaar, slechts 2,1% van de totale baten. Tot slot is 2,3% van de totale baten
gereserveerd als continuïteitsreserve. Mochten opbrengsten in de toekomst tegenvallen dan
zorgt deze reserve ervoor dat de stichting het werk kan blijven voortzetten. Zie voor verdere
financiële details het overzicht in Bijlage 1.
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Hoofdstuk 4: Plannen voor 2015
Sinds onze oprichting in 2013 is Stichting Adamfo Ghana snel gegroeid en hebben we een
stevige basis gelegd wat betreft de organisatie. In 2015 blijven we hier aan verder werken. Op
de agenda staan o.a. uitbreiding van onze naamsbekendheid en verbreding van de achterban.
Ook uitbreiding en verdieping van samenwerking met andere organisaties, in dit kader staat
bijvoorbeeld het lidmaatschap van Partin. Verder worden de website en flyer vernieuwd, de
nieuwsbrief gemoderniseerd en willen we nieuwe communicatiemiddelen gaan gebruiken
zoals een ‘explanimation’. Een van onze aandachtspunten wat betreft fondswerving blijft het
vinden van structurele, algemene (niet project-gebonden) financiering. Tot slot hebben we de
volgende plannen voor onze hoofdactiviteiten:










Fondswerving voor, en lancering van, het Structureel Studiefonds: Met het Structureel
Studiefonds bieden we steun in de vorm van studiefinanciering voor voortgezet
onderwijs aan talentvolle kinderen en jongeren wiens ouders niet over de financiële
middelen beschikken om hun onderwijskosten te betalen. Het Studiefonds wordt een
structureel project waarvoor elk jaar opnieuw fondsen worden geworven.
Fondswerving voor afbouw van het Vocational Training Center voor straatmeiden:
Het Vocational Training Center in Kumasi huisvest nu twee groepen van in totaal 20
meiden, maar we willen nog veel meer kinderen van de straat af helpen. Om meer
meiden te kunnen huisvesten moet de bovenverdieping van het gebouw worden
afgebouwd. Hiervoor gaan we het komende jaar fondsen werven.
Start projecten Junior High School Studiefinanciering voor Straatkinderen en Senior
High School Studiefinanciering voor Straatkinderen: In het voorjaar gaan beide
projecten van start met de selectie van de kinderen en gesprekken met hun ouders/
familie. De kinderen starten een voortraject van onze partner SCP om hen voor te
bereiden op terugkeer naar school. Vervolgens starten ze na de zomer met het formele
JHS/ SHS onderwijs.
Uitvoering project Internationale Dag voor Straatkinderen: De Internationale Dag
wordt georganiseerd op 12 april 2015, maar de voorbereidingen hiervoor beginnen
met de start van het nieuwe jaar.
Voortzetting project Worldschool: We blijven nauw contact houden met de groepen
leerlingen die in het kader van Worldschool 2014/15 voor ons aan het werk zijn. Ze
zullen hun werk in het voorjaar aan ons presenteren. Ook hopen we het project voor
studiejaar 2015/16 voort te zetten.

Slotwoord
Het bestuur blijft zich vol enthousiasme inzetten voor een betere toekomst voor de meest
kwetsbare kinderen in Ghana. Want deze kinderen zelf zijn de toekomst.
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