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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van stichting Adamfo Ghana. Adamfo Ghana werkt aan
concrete kleinschalige projecten die bijdragen aan een betere toekomst voor straatkinderen en
kwetsbare jongeren in Ghana.
Het afgelopen jaar is veel bereikt: Via het Studiefonds haalden 21 leerlingen hun middelbare
school diploma en gingen er nog eens 50 kinderen met studiefinanciering naar school.
Daarnaast gingen 2 jongeren met onze steun naar het hoger onderwijs/ universiteit. Veertien
(14) voormalig straatmeisjes rondden een vakopleiding af en zijn nu zelfstandig aan het werk.
Met de viering van de Internationale Dag voor Straatkinderen werden 1000+ schoolkinderen
en docenten voorgelicht over de risico’s van het straatleven. Ook besteedde lokale en
nationale televisie en radio aandacht aan het fenomeen ‘straatkinderen’ en werd bij de
overheid gelobbyed voor passend beleid.
Ook in Nederland werden onze werkzaamheden opgemerkt. Zo ontvingen we de eerste prijs
in de Verhalenwedstrijd van Partin, besteedde het Magazine van Wilde Ganzen een volle
bladzijde aan onze stichting, en werden we genoemd in een artikel van OneWorld. De
groeiende aandacht uit zich ook in een toenemend aantal particuliere donaties, en het feit dat
een aantal startende PI’s contact met ons zoekt voor advies en samenwerking. Dat we blijven
groeien is fantastisch. Maar het geeft ook stof tot nadenken voor de toekomst – iets waarover
je in het Slotwoord meer kunt lezen.
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. Op onze website beschrijven we uitgebreid welke projecten en activiteiten we in
Ghana uitvoeren. Daarom houden we dit jaarverslag kort en krachtig. Mochten er na het lezen
toch nog vragen overblijven dan beantwoorden we deze graag via: info@adamfoghana.com.

Veel leesplezier!

Emmanuel A. Adu-Ampong, Voorzitter
12 januari 2018
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Hoofdstuk 1: Wie wij zijn
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 zijn giften en donaties aftrekbaar van de belasting.
1.3 Samenstelling bestuur
We hebben dit jaar geen wijzigingen in het bestuur gehad. De samenstelling van het bestuur is
op 31 december 2017 als volgt:







Emmanuel Akwasi Adu-Ampong, voorzitter;
Marre Adu-Ampong, secretaris;
Koos de Vetten, penningmeester;
Karlijn Laman, bestuurslid;
Edna Brouns, bestuurslid;
Akwasi Osei, bestuurslid.

1.4 Doel & 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!
1.5 Werkwijze
Onze focus richt zich op het vinden van duurzame oplossingen waardoor kinderen in Ghana
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.
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.
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Lokaal eigenaarschap vormt één van de uitgangspunten van ons werk. We werken samen met
een gevestigde lokale organisatie in Ghana en gaan uit van hun vraag – niet van onze eigen
veronderstellingen.
1.6 Onze partner in Ghana
Ook dit jaar werkten wij samen met Street Children Project (SCP) ‘Samen met Adamfo
in Kumasi, Ghana. Deze lokale organisatie heeft als visie dat geen Ghana kunnen wij
jongeren empoweren om
enkel kind op straat zou moeten leven. SCP heeft de afgelopen
van de straat te blijven
jaren bewezen een betrouwbare en solide partner te zijn. We
en een diploma te halen.’
bezoeken de projecten in Ghana regelmatig (natuurlijk op eigen
Directeur SCP, 2017
kosten) en zien dan steeds weer hoe de medewerkers van SCP
zich met hart en ziel inzetten voor de straatkinderen in Ghana. Daarnaast werkt bestuurslid
Edna sinds eind 2016 als vrijwilliger bij SCP en zorgt voor directe monitoring en rapportage
van onze projecten. Hieronder een foto van een aantal medewerkers van SCP. Edna staat
tweede van links.

1.7 Samen sterker
Als relatief kleine stichting werken we natuurlijk niet alleen. We hebben veel contact met
externe organisaties en particuliere initiatieven binnen en buiten het netwerk van het bestuur.
Samenwerking en kennisuitwisseling zien we als erg waardevol, want samen bereiken we
meer. Om die reden zijn we lid van Partin, een brancheorgansiatie die onze belangen als
particulier initiatief behartigt. Via organisaties zoals Wilde Ganzen en Better Care Network
Netherlands wisselen we kennis uit en nemen we deel aan interessante bijeenkomsten en
workshops.
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Hoofdstuk 2: Activiteiten in 2017
2.1 Resultaten
In 2017 zijn in Ghana verschillende projecten uitgevoerd en afgerond. Hieronder een
samenvatting van de resultaten:








10 leerlingen haalden hun Junior High School diploma.
11 leerlingen haalden hun Senior High School diploma.
50 kinderen gaan met studiefinanciering naar de middelbare school;
15 naar Junior High School en 35 naar Senior High School.
2 jongeren gaan met studiefinanciering naar het hoger onderwijs/ universiteit.
14 dames rondden een vakopleiding af en zijn nu zelfstandig aan het werk.
1000+ schoolkinderen en docenten kregen voorlichting over de risico’s van het
straatleven.
Aandacht voor straatkinderen en het werk van onze partner op lokale en nationale
televisie/ radio.

NB. Hierboven staan alleen de aantallen personen die we direct met de projecten bereikt
hebben. Indirect werd een veel groter aantal mensen bereikt. Denk bijvoorbeeld aan de
ouders, broertjes/ zusjes, medeleerlingen en familie van de kinderen en de mensen in de
directe omgeving waarin straatkinderen leven.
2.2 Projecten
Hieronder een kort overzicht van de projecten:
Studiefonds: Investeer in de toekomst!
 Met het Studiefonds bieden we studiefinanciering aan jong talent in Ghana dat
vanwege financiële problemen niet naar de middelbare school kan. Zo kunnen deze
jongeren hun middelbare school volledig afronden en een diploma halen.
 Dit project is het vervolg op de eerdere
‘Ik had nooit gedacht dat ik een
succesvolle projecten JHS- en SHSdiploma zou halen. En kijk mij nou!’
Studiefinanciering voor Straatkinderen.
Voormalig straatkind, vol trots, bij
Omdat deze drie projecten hetzelfde doel
overhandiging JHS certificaat.
hebben – kinderen naar de middelbare
school laten gaan – is besloten de uitvoering samen te voegen.
 Ten slotte zijn we gestart met een pilot; de ondersteuning van 2 studenten in het hoger
onderwijs.
Een goede start
 In het trainingscentrum in Kumasi krijgen voormalig straatmeiden een veilig
onderkomen, eten, beroepstraining, alfabetiseringslessen, self-empowerment en
psychosociale begeleiding en zorg;
 14 afgestudeerde dames ontvingen een
‘Ik verdien nu mijn eigen inkomen en
startpakket waarmee ze zelfstandig als
dat gaat erg goed. Ik heb zelfs al twee
kledingmaaksters aan het werk zijn gegaan.
meisjes als trainee kunnen aannemen.’
Daarnaast werden ze een half jaar begeleid
Voormalig straatmeisje, nu volleerd
en ondersteund met de start van hun nieuwe
kledingmaakster met eigen bedrijf
leven/ werkzaamheden.
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2.2 Projecten (vervolg)
Een schone en duurzame keuken
 Realisatie van een keuken in het trainingscentrum waar duurzaam en veilig gekookt
kan worden. Daarnaast bouw van een opslagruimte voor voorraad en kookspullen voor
40+ personen;
 De fondswerving voor dit project vond in 2017 plaats. Begin 2018 start de uitvoering.
Internationale dag voor straatkinderen
 Voorlichting over het straatleven en presentaties door (voormalig) straatkinderen op
scholen, in kerken en wijkgebouwen. Hiermee werden meer dan 1000 schoolkinderen
en docenten bereikt;
 Creëren van aandacht en begrip voor de situatie van straatkinderen door middel van
spandoeken, toespraken en berichtgeving in lokale media (radio, tv en krant).
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2.3 Fondsenwerving
Voor de fondsenwerving hebben we ons enerzijds gericht op particuliere donoren en
anderzijds op bedrijven, maatschappelijke organisaties en medefinancieringsorganisaties.
Hieronder een overzicht van de geworven fondsen.
Projecten
Studiefonds: Investeer in de toekomst
Een goede start
Internationale dag voor straatkinderen
Schoon en duurzaam koken
Algemeen*
Totaal

Geworven fondsen
€ 35.482
€ 1.750
€ 1.250
€ 2.500
€ 6.982
€ 47.964

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

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:











De trouwe donateurs die ons maandelijks met een bijdrage steunen;
Sommige namen zouden we het liefst met
‘Dat iemand in mij geloofde toen ik
hoofdletters en uitroeptekens in dit verslag
het zelf helemaal niet meer zag
willen noemen, maar juist deze gevers blijven
zitten, dat maakte het grote verschil.’
liever anoniem. Jullie weten het – we zijn
Voormalig straatkind, nu in de 3e
jullie dankbaar voor het vertrouwen en steun;
klas van Junior High School
De vrienden en supporters die hun
internetaankopen via DoelShop.nl deden en hierdoor gratis geld aan ons doneerden;
De giftenpot op de toonbank van fairtrade, kunst en cadeauwinkel Koot Art;
Een van onze jongste supporters die voor zijn eerste verjaardag vroeg om donaties aan
Adamfo Ghana;
De gevers die ons met eenmalige donaties
steunden, in het bijzonder de gulle giften ten
behoeve van de Kerstactie;
De opbrengst van deelname aan een
kerstmarkt in Sheffield;
De middelbare scholieren van het A. Roland
Holst College in Hilversum die vol
enthousiasme fondsen voor ons wierven;
De bijdragen aan onze projecten van
organisaties en fondsen; o.a. het Alert Fonds,
stichting Casterenshoeve, Emmaus Bilthoven,
Emmaus Gouda, stichting Julia, stichting
KOOK Alkmaar, Oud Papier
Camminghaburen, stichting Retera-van het
Hof en zij die liever anoniem wilden blijven.

9

2.4 Publiciteit & Bewustwording
Publiciteit
In 2017 hebben we de volgende communicatiemiddelen gebruikt om de achterban te
informeren over en publiciteit te geven aan ons werk:
















Onze website: www.adamfoghana.com;
Sociale media: we zijn te volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn;
De uitgave van een nieuwsbrief (3x);
Algemene visitekaartjes;
Folders die verspreid zijn tijdens festivals, evenementen zoals de Afrikadag en de
Partindag, en door bedrijven;
Deelname aan de Gouden Gans verkiezing; we bereikten de finale (top5 van beste
project) en kwamen hierdoor op nationale televisie, radio, en in andere media;
Deelname aan de Verhalenwedstrijd van Partin. Ons verhaal ‘Deze kans krijg ik nooit
meer!’ won de eerste prijs – beste verhaal van 2017;
Publicatie van artikel ‘Zo vader, zo dochter. Samen in actie voor Ghanese
straatmeisjes’, in Wilde Ganzen Magazine.
Publicatie van artikel ‘60 Jaar
ontwikkelingssamenwerking..’, door One World.
Presentatie en informatie verschaffing aan
medewerkers van verschillende fondsen.
Regelmatige blogs door bestuurslid Edna, over
haar dagelijkse ervaringen en werkzaamheden op
de projecten in Kumasi.
Publicatie van de verhalen Deze kans krijg ik
nooit meer!, Een droomtoekomst tegemoet, en
Een bijzonder goed jaar voor Akwasi op www.kleinegoededoelen.nl;
Presentatie en informatie verschaffing aan middelbare scholieren in Nederland over
het leven van straatkinderen in Ghana;
Gratis advertenties via Google AD Grants, de non-profitversie van het online
advertentieprogramma van Google;
Vermelding van onze stichting op www.goede-doelen.beginthier.nl; en
ghana.startpagina.nl.

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. Maar liefst 6 groepen scholieren uit de
klassen 4/5 Havo en 5/6 Atheneum zijn aan het werk gegaan met onze opdrachten en in het
voorjaar van 2017 presenteerden ze hun werk. Een leuk voorbeeld zijn de promotiefilmpjes
die door hen ontwikkeld werden. Ook dit schooljaar (2017/2018) zijn er een flink aantal
groepen scholieren met onze opdrachten aan het werk gegaan. Ze presenteren de resultaten
van hun werk in maart tijdens de jaarlijkse Worldschool Event.
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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 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;
• We houden minimaal een financiële reserve van tweemaal de jaarlijkse kosten in kas.
3.2 Jaarrekening 2017 in het kort
In 2017 bedroegen de totale baten €47.964. Van deze inkomsten is 94% besteed aan, of
gereserveerd voor, projecten in Ghana. Voor de projecten ‘Studiefonds: Investeer in de
toekomst’, en ‘Internationale Dag voor Straatkinderen’ is voor 2018 al een bedrag
gereserveerd.
We hebben in 2017 in totaal €39.424,- aan de verschillende
projecten in Ghana overgemaakt. Onze kosten zijn het
afgelopen jaar laag gebleven. De kosten van de stichting
bedroegen slechts totaal 2% van de totale baten. De kosten
bestonden uit bankkosten, webhosting, publiciteit en
fondswerving.
Verder werd 4% van de baten aan de reserve toegevoegd.
Met deze reserve kunnen organisatiekosten worden betaald
mochten inkomsten in de toekomst tegen vallen.
Wilde Ganzen ondersteunde het project Een Goede Start
met een bedrag van €3.206,-. Dit bedrag werd door hen direct naar onze partner in Ghana
overgemaakt. Dit komt dus niet op onze jaarrekening terug. Van verschillende andere fondsen
ontvingen we dit jaar belangrijke bijdragen; in totaal €32.750,-. Deze giften zijn voor
specifieke projecten bedoeld. We konden dus vooral door fondsenwerving de aangevraagde
projecten realiseren. Daarnaast zijn er individuele acties georganiseerd om inkomsten te
genereren, zoals een kerstactie en deelname aan een markt.
Zie voor verdere financiële details het overzicht in Bijlage 1.
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Slotwoord
Voor 2018 hebben we de volgende plannen voor onze hoofdactiviteiten:








We gaan natuurlijk door met de fondswerving en uitvoering van het doorlopende
project ‘Studiefonds: Investeer in de Toekomst’. Ieder jaar bieden we via het
Studiefonds aan 50 leerlingen studiefinanciering om naar de middelbare school te
kunnen gaan.
Ook gaan we verder met de fondswerving en uitvoering van het jaarlijks terugkerende
project ‘Internationale Dag voor Straatkinderen’, dat in april plaatsvindt. We zetten dit
jaar in op nog bredere media-aandacht en deelname door andere relevante partijen in
Ghana. Ook wordt de lokale overheid gevraagd om zich te commiteren aan passend
beleid en hulp aan straatkinderen.
Met het project ‘Een Goede Start’, laten we opnieuw een groep afgestudeerde
kledingmaaksters met een startpakket zelfstandig aan het werk gaan. De fondswerving
hiervoor zal in samenwerking gaan met Nacht van de Fooi en Wilde Ganzen.
Tot slot vindt de uitvoering van het project ‘Schoon en Duurzaam Koken’ plaats. Voor
het trainingscentrum voor straatmeiden creëren we een duurzame en veilige keuken en
opslagruimte.
In Nederland gaan we verder met het project ‘Worldschool’. We houden nauw contact
met de Nederlandse scholieren die in het kader van Worldschool 2017/18 voor ons aan
het werk zijn. Ze zullen hun werk in maart aan ons presenteren.

Naast de geplande hoofdactiviteiten is het belangrijk om het komend jaar na te denken over
de ontwikkeling en groei van Adamfo Ghana. De stichting bestaat nu vijf jaar en is in die
periode gegroeid tot gevestigde organisatie. Nadenken over de toekomst lijkt nu gepast.
Wat willen we de komende 5 jaar bereiken? Hoe groot willen we worden? Blijven we zoals
we zijn of gaan we verder professionaliseren? Dit kan bijvoorbeeld door meer geld te
besteden aan fondswerving, netwerken en communicatie. Of door het vergroten van expertise
van zowel lokale staf als bestuursleden met behulp van cursussen en trainingen. Investeren in
kwaliteit en continuiteit, met als gevolg voor meer kinderen in Ghana een betere toekomst.
Want dat is waar het uiteindelijk om blijft gaan.
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Bijlage 1: Deze kans krijg ik nooit meer!
Dit verhaal over een van de jongeren die we via het Studiefonds steunen won de eerste prijs in de
Verhalenwedstrijd van Partin. Het vormt een mooie illustratie van de effecten van ons werk.

‘Je was gisteren op tv, man!’ Ben’s vriend Kweku slaat hem enthousiast op zijn schouder. ‘Ja,
ik heb het ook gezien.’ ‘Ik wist helemaal niet dat je op straat hebt geleefd!’ Zijn
medestudenten drommen nu om Ben heen. Sinds gisteren is hij een beetje beroemd. Ben
grijnst verlegen. Niet veel mensen kennen zijn verhaal.
Vaak als Ben door het centrum van Kumasi loopt, flitsen de herinneringen aan het straatleven
bij hem binnen. De hitte, de geur van uitlaatgassen. Het geschreeuw van de marktlui. Hele
dagen lopend in de volle zon met zijn houten kist onder de arm. Op zoek naar klanten. In die
kist bewaarde hij zijn schoenenpoets, borstel en doek. En natuurlijk het beetje geld dat hij op
een dag verdiende. Het ergste? De voortdurende zoektocht naar een veilige slaapplaats. ‘Ik
voelde me eigenlijk altijd onveilig. ‘Soms lagen we ‘s nachts voor een winkel te slapen, dan
gooide iemand een emmer water over ons heen en eiste dat we geld betaalden voor het slapen
op zijn stoep. Er waren nachten dat ik nauwelijks sliep.‘
Maar Ben vergeet ook nooit meer de kameraadschap binnen zijn vriendengroep. Het weinige
eten dat ze hadden werd altijd gedeeld. Als iemand ziek was, werd het spaargeld bij elkaar
gelegd om medicijnen te kopen. Op de slechtste dagen groepten ze samen om hun ellende
weg te lachen. Het was geen makkelijke tijd, maar hij heeft er veel van geleerd.
Ben glimlacht. Het leven ziet er nu heel anders uit. Vijf jaar geleden nam de lokale organisatie
Street Children Project de kosten voor zijn middelbare school op zich. Hij mocht naar een
kostschool, sliep voor het eerst weer in een bed en at 3 maaltijden per dag. ‘Het was genieten!
Maar ook keihard werken en aanpassen. Zoveel regels en verwachtingen waar je ineens aan
moest voldoen. Maar ik wist; deze kans krijg ik nooit meer, ik moet er het beste van maken.’
Ben eindigde in de top-5 van zijn eindexamenklas. En daar stopt zijn verhaal niet.
Inmiddels studeert hij Technische Bouwkunde aan de Hogeschool van Kumasi. Deze drukke
stad in Ghana is volop aan het groeien en complete woonwijken schieten uit de grond. Voor
een bouwkundig ingenieur ziet de toekomst er rooskleurig uit. Over een paar jaar heeft Ben
zijn eigen bouwbedrijf, en bouwt hij zijn eigen huis. Maar hij heeft nog een droom. Om
midden in het stadscentrum een nachtverblijf te bouwen. Een veilige, vertrouwde slaapplek
voor straatkinderen. Want dat gevoel, er altijd voor elkaar willen zijn, dat raakt hij nooit meer
kwijt.

13

Bijlage 2: Jaarrekening 2017

BATEN
Donaties particulieren
Donaties bedrijven
Donaties fondsen
Opbrengsten markten
Totaal baten

2017
€ 14.984
€ 230
€ 32.750
€ 47.964

2016
€ 6.959
€ 482
€ 21.650
€ 245
€ 29.336

LASTEN
Beheer en admin.
Werving
Kosten overig
Totaal lasten

2017
€ 606
€ 154
€€ 760

2016
€ 352
€ 53
€€ 405

Overgemaakt aan
projecten
Totaal uitgaven

€ 39.424

€ 35.086

€ 40.184

€ 35.491

€ 7.781

(€ 6155)

2017
€ 39.387
€ 10.094
€ 49.480

2016
€ 33.354
€ 8.345
€ 41.700

Batig saldo

BALANS
Activa
Triodos betaalrek.

2017
€ 49.480

2016
€ 41.700

Totaal Activa

€ 49.480

€ 41.700

SALDO
Totaal baten
Totaal lasten
Toegevoegd aan overige reserves
Toegevoegd aan bestemmingsreserves
Besteed aan doel

SPECIFICATIE OVERGEMAAKT NAAR
PROJECTEN
Project Een goede start
€ 4.422
Project Duurzame keuken
€ 4.302
Project Int. dag vr straatkinderen
€ 425
Project Studiefonds/ SHS
€ 30.275
Totaal overgemaakt

€ 39.424

Passiva
Bestemmingsfonds
Overige reserves
Totaal passiva

€ 47.964
€ 760
€ 1.748
€ 6.032
€ 39.424

100%
2%
4%
13%
82%

SPECIFICATIE BESTEMMINGSRESERVE
VOOR PROJECTEN
Project Een goede start
Project Duurzame keuken
Project Int. dag vr straatkinderen
€ 825
Project Studiefonds/ SHS
€ 38.562
Totaal gereserveerd

€ 39.387

NB. Wilde Ganzen ondersteunde het project Een Goede Start met een bedrag van €3206,-. Dit bedrag werd door
hen direct naar onze partner in Ghana overgemaakt, en komt dus niet op onze jaarrekening terug.

