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Touwtje springen met  
 straatmeisjes bij het 
    inloopcentrum 

Voorwoord 

 

‘You will probably not realise what a huge difference you made in my life.’ Hoe antwoord je 

als iemand zoiets tegen je zegt? Ik wist het even niet. Tijdens ons bezoek aan de projecten in 

Kumasi zei een van de kinderen waarmee we spraken dit tegen mij. Ze kende mij niet 

persoonlijk, maar ze wist dat Adamfo Ghana haar schoolgeld betaalt en dat maakte het grote 

verschil.  

 

Het was erg indrukwekkend om met deze jongeren in gesprek te gaan. Ze hebben ontzettend 

veel meegemaakt, maar zitten stuk voor stuk vol ambitie om iets van het leven te maken. Ook 

erg stimulerend was te zien hoe onze partner Street Children Project zich sinds ons laatste 

bezoek heeft ontwikkeld. Waar het werk voorheen vrij ad hoc gedaan werd, is de organisatie 

met duidelijk afgebakende werkprocessen en protocollen voor monitoring en evaluatie 

zichtbaar geprofessionaliseerd. De projecten lopen goed, en er is een sterke motivatie onder 

de medewerkers om verder te groeien.  

 

In het verlengde hiervan investeerde Adamfo Ghana dit jaar voor het eerst in versterking van 

de lokale partner. Dit deden we door – in samenwerking met Change the Game Academy van 

Wilde Ganzen - de cursussen Local Fund Raising en Mobilising Support te financieren. De 

resultaten hiervan zijn veelbelovend, en het thema ‘Versterken Organisatie’ is dan ook iets dat 

we dit jaar verder uit willen werken.  

 

Terug naar de kinderen, want daar blijft ons werk om gaan. Via het Studiefonds gingen 

afgelopen jaar 50 leerlingen naar de middelbare school en volgden 2 jongeren hoger 

onderwijs. In het trainingscentrum – met nu een veilige en duurzame keuken – werden meer 

dan 40 meisjes opgevangen en opgeleid tot kledingmaakster/ kapster. Negen van hen deden 

eindexamen, haalden hun certificaat en gingen met onze startpakketten als zelfstandigen aan 

het werk. Met de viering van de Internationale Dag voor Straatkinderen werden 1000+ 

scholieren en docenten voorgelicht over de risico’s van het straatleven.  

 

Dit zijn de cijfers, maar achter elk nummer zit een verhaal, een gezicht, een toekomst droom. 

Namens het bestuur veel dank aan iedereen die het afgelopen jaar oog heeft gehad voor deze 

kinderen. Zonder jullie donaties, giften, acties en motiverende woorden hadden wij hen niet 

kunnen bereiken. Soms voelt het misschien klein, maar jullie maken dat grote verschil 

mogelijk.  

 

Voor je ligt het jaarverslag 2018 van stichting Adamfo Ghana. 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 we in Ghana uitvoeren. Daarom houden we dit 

verslag kort en krachtig. Mochten er na het lezen vragen overblijven, dan beantwoorden we 

deze graag via: info@adamfoghana.com.  

 

Veel leesplezier!  

 
Dr. Emmanuel A. Adu-Ampong, Voorzitter  

12 januari 2019 

  

mailto:info@adamfoghana.com
mailto:info@adamfoghana.com


4 
 

 

Hoofdstuk 1: Wie wij zijn 

 

1.1 Algemene gegevens 

• Statutaire naam:  Adamfo Ghana 

• Rechtsvorm:   Stichting 

• Datum oprichting:  11 januari 2013 

• KvK nummer   569.51.620. 

• Fiscaal nummer  8523.75.566 

• Rekeningnummer 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  

Dit jaar hebben we afscheid genomen van bestuurslid Akwasi Osei. Akwasi verhuisde naar 

het buitenland voor het doen van promotie-onderzoek. Hierdoor werd het voor hem niet meer 

haalbaar om aan ons werk bij te dragen. We zullen hem missen en wensen hem veel succes in 

deze nieuwe fase.  

Door deze wijziging is de samenstelling van het bestuur op 31 december 2018 als volgt:  

• Emmanuel Akwasi Adu-Ampong, voorzitter; 

• Marre Adu-Ampong, secretaris; 

• Koos de Vetten, penningmeester; 

• Edna Brouns, bestuurslid; 

• Karlijn Laman, 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.  
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Op bezoek bij het trainingscentrum in Kumasi, juli 2018 

 

Onze strategie is om niet alleen voor deze jongeren 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. 

 

Lokaal eigenaarschap vormt één van de uitgangspunten van 

ons werk. We werken samen met gevestigde lokale 

organisaties in Ghana en gaan uit van hun vraag – niet van 

onze eigen veronderstellingen. 

 

1.6 Onze partners 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. SCP heeft de 

afgelopen jaren bewezen een betrouwbare en solide partner te zijn.  

 

Bestuurslid Edna werkt sinds eind 2016 als vrijwilliger bij SCP en zorgt voor directe 

monitoring en rapportage van onze projecten. Daarnaast bezoeken de bestuursleden de 

projecten regelmatig (uiteraard op eigen kosten).  

 

Naast SCP in Kumasi sluiten Centre for Development and Policy Advocacy Ghana 

(CEDEPA-GH), Center for Initiative Against Human Trafficking (CIAHT) en Africa 

Development Organisation for Migration (AFDOM) zich aan als partners in de viering van 

project Internationale Dag voor Straatkinderen. Deze drie organisaties zijn in Tamale 

gevestigd. We breiden ons bereik hiermee uit van Kumasi naar nu ook de noordelijke regio 

van Ghana.  

 

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 brancheorganisatie die onze belangen als 

particulier initiatief behartigt, en bezoeken we de Partin-dag. Via organisaties zoals Wilde 

Ganzen, Change the Game Academy en Better Care Network Netherlands wisselen we kennis 

uit en nemen we deel aan interessante bijeenkomsten en workshops.  

 

 

 

  

“Met jullie steun krijgen we 

de mogelijkheid om verder te 

professionaliseren en steeds 

effectiever te werken.” 

Olivia Umoh, Directeur SCP  

http://www.partin.nl/
http://www.partin.nl/
https://www.wildeganzen.nl/
https://www.wildeganzen.nl/
https://www.wildeganzen.nl/
https://www.wildeganzen.nl/
http://www.bettercarenetwork.nl/pg-17382-7-103601/pagina/welkom.html
http://www.bettercarenetwork.nl/pg-17382-7-103601/pagina/welkom.html
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Een aantal kinderen dat via het Studiefonds naar de middelbare school gaat. 

Hoofdstuk 2: Resultaten  

In 2018 zijn in Ghana verschillende projecten uitgevoerd en afgerond. Hieronder een 

samenvatting van de resultaten:  

 

• 9 leerlingen haalden hun middelbare school diploma, 1 leerling slaagde niet;  

40 leerlingen gingen over naar het volgende jaar.  

• Opnieuw gaan 50 kinderen met studiefinanciering naar de middelbare school. 

• 2 jongeren gaan naar het laatste jaar van hun studie in hoger onderwijs/ universiteit. 

• 9 dames rondden een vakopleiding af en zijn met startpakket zelfstandig aan het 

werk. 

• 40+ voormalig straatmeisjes genieten van de veilige en duurzame keuken in het 

beroeps trainingscentrum. 

• 50+ politici, beleidsmakers en vertegenwoordigers van relevante organisaties 

spraken tijdens een Stakeholder Forum over oplossingen voor straatkinderen. 

• Voorlichting aan 1000+ schoolkinderen over de risico’s van het straatleven. 

• Aandacht voor straatkinderen en het werk van onze partner op lokale en nationale 

televisie/ radio. 

• 4 medewerkers SCP volgden cursussen Mobilising Support en Local Fund raising, 

versterkten lokale kennis en expertise. 

 

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.  

 

2.1 Projecten 

Hieronder een kort overzicht van de projecten:  

 

Studiefonds: Investeer in de toekomst! 

• Met het Studiefonds bieden we 

studiefinanciering aan 50 kinderen in Ghana die vanwege financiële problemen niet 

naar de middelbare school kunnen gaan. Zo kunnen deze jongeren een diploma halen 

en wordt vermeden dat ze op straat belanden.  

• De pilot, ondersteuning van 2 studenten in het hoger onderwijs, verloopt goed. De 

studenten zitten nu in het laatste jaar van hun opleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mijn toekomstbeeld is compleet 

veranderd. Ik ben er zeker van dat ik 

nu alles kan bereiken wat ik wil.” 

Leerling in gesprek met onze 

voorzitter tijdens werkbezoek 
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In het trainingscentrum worden straatmeisjes opgevangen en krijgen ze een beroepstraining en basisonderwijs. 

 

Een goede start 

• In het trainingscentrum in Kumasi krijgen voormalig straatmeiden een veilig 

onderkomen, eten, beroepstraining, alfabetiseringslessen, self-empowerment en 

psychosociale begeleiding en zorg; 

• 9 afgestudeerde dames ontvingen een startpakket waarmee ze zelfstandig als 

kledingmaaksters aan het werk zijn gegaan. Ook worden ze door een sociaal werker 

van SCP een half jaar begeleid en ondersteund met de start van hun nieuwe leven.  

Een schone en duurzame keuken 

• Realisatie van een keuken in het trainingscentrum waar duurzaam en veilig gekookt 

kan worden. Daarnaast de bouw van een opslagruimte voor voorraad en kookspullen 

voor 40+ personen. Tevens de aanschaf van een maalmachine waarmee mais, cassave 

en ander voedsel tot meel gemaald kan worden.  

 

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;  

• Organisatie van een Stakeholder Forum waar 

lokale en regionale politici, 

beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers 

van relevante organisaties samen spraken over oplossingen voor straatkinderen.  

• Creëren van aandacht en lobby voor rechten van straatkinderen door middel van 

spandoeken, toespraken en berichtgeving in lokale media (radio, tv en krant). 

 

Versterken organisatie en lokale expertise 

• Vier medewerkers van onze partner Street Children Project namen deel aan de lokale 

cursussen Mobilising Support en Local Fund Raising, in samenwerking met Change 

the Game Academy/ Wilde Ganzen. 

 

 

 

 

 

“Op straat leven betekent niet dat we 

geen rechten hebben. Geef ons de 

kans om ons verhaal te veranderen!”  

Straatkind tijdens de Internationale 

Dag voor Straatkinderen 
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2.2 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 Geworven fondsen 

Studiefonds: Investeer in de toekomst € 18.985 

Een goede start € 2.342 

Internationale dag voor straatkinderen € 1.000 

Schoon en duurzaam koken  € 3.000 

Algemeen* € 1.319 

Totaal € 26.646 
 

*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 

uitroeptekens in dit verslag willen noemen, 

maar juist deze gevers blijven liever anoniem. 

Jullie weten het – we zijn jullie dankbaar voor 

het vertrouwen en steun; 

• De dame die haar ‘oude’ maar perfect 

functionerende laptop aan een van onze studenten schonk; 

• De gevers die ons met eenmalige donaties steunden, in het bijzonder de gulle giften 

rondom kerst en nieuwjaar; 

• Online kunst- en cadeauwinkel Koot Art, die op The Hague African Festival een mooi 

bedrag voor ons bij elkaar haalde; 

• De middelbare scholieren van het A. Roland Holst College in Hilversum die vol 

enthousiasme fondsen voor ons wierven; 

• De enthousiaste Marktplaats verkopers die ons de opbrengst van hun verkopen 

schenken; 

• De vrienden en supporters die hun internetaankopen via DoelShop.nl deden en 

hierdoor gratis geld aan ons doneerden; 

• De steun van de diaconie van Aalten; 

• De bijdragen aan onze projecten van organisaties en fondsen; o.a. Wilde Ganzen, De 

Johanna Donk-Grote stichting, Emmaus Bilthoven, Emmaus Haarzuilens, stichting 

Julia, stichting Retera-van het Hof, stichting Uden WereldWijd en zij die liever 

anoniem wilden blijven. 

 

 

 

 

“Ik durf niet te zeggen waar ik was 

geweest zonder jullie steun. Ik ben 

jullie erg dankbaar.”  

Voormalig straatkind, nu in de 3e 

klas van Senior High School 

http://adamfo-ghana.doelshop.nl/
http://adamfo-ghana.doelshop.nl/
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2.3 Publiciteit & Bewustwording  

 

Publiciteit 

In 2018 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; 

• Workshop/ presentatie over kinderrechten in Ghana voor Pedagogiek studenten op de 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden; 

• Presentaties bij verschillende fondsen en organisaties, zoals kringloopwinkel KOOK 

in Alkmaar en diaconie Aalten;  

• Regelmatige blogs door bestuurslid Edna, over haar dagelijkse ervaringen en 

werkzaamheden op de projecten in Kumasi; 

• Publicatie van artikelen en verhalen 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. 

 

In schooljaar 2017/2018 werkten we opnieuw samen met Worldschool. Maar liefst 20 

groepen scholieren uit de klassen 4/5 Havo en 5/6 Atheneum van verschillende scholen in 

Nederland gingen met onze opdrachten aan het werk. Onderwerpen dit jaar waren 

bijvoorbeeld duurzame landbouw, biogas installatie bij het trainingscentrum, het opzetten van 

een cateringopleiding, en een veilig spaarsysteem voor straatkinderen. In het voorjaar van 

2018 presenteerden de leerlingen hun werk.  

Ook dit schooljaar (2018/2019) 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. 

 

 

  

http://www.adamfoghana.com/
http://www.adamfoghana.com/
https://www.facebook.com/AdamfoGhana
https://www.facebook.com/AdamfoGhana
https://twitter.com/AdamfoGhana
https://twitter.com/AdamfoGhana
http://www.linkedin.com/company/3016011?trk=tyah&trkInfo=tas%3Aadamf%2Cidx%3A1-1-1
http://www.linkedin.com/company/3016011?trk=tyah&trkInfo=tas%3Aadamf%2Cidx%3A1-1-1
http://afrikadag.nl/
http://afrikadag.nl/
http://www.partin.nl/partindag-2016/
http://www.partin.nl/partindag-2016/
http://www.adamfoghana.com/index.php/blog-uit-ghana/
http://www.adamfoghana.com/index.php/blog-uit-ghana/
http://www.kleinegoededoelen.nl/
http://www.kleinegoededoelen.nl/
http://www.goede-doelen.beginthier.nl/
http://www.goede-doelen.beginthier.nl/
http://startpagina.ghana.nl/
http://startpagina.ghana.nl/
http://www.streetchildrenday.org/
http://www.streetchildrenday.org/
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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, 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. 

Met deze reserve worden organisatiekosten betaald wanneer inkomsten in de toekomst 

tegen vallen. 

 

3.2 Jaarrekening 2018 in het kort 

We hebben in 2018 in totaal €34.303,- aan de verschillende projecten in Ghana overgemaakt. 

Dit is aanzienlijk meer dan onze inkomsten, maar een deel van de projectfinanciering was al 

in 2017 opgehaald. Een overzicht van de verschillende bedragen per project staat in Bijlage 1.  

 

In 2018 bedroegen de totale baten €26.646. Van deze inkomsten is 96% besteed aan, of 

gereserveerd voor, projecten in Ghana. Voor de projecten ‘Studiefonds: Investeer in de 

toekomst’, en ‘Internationale Dag voor Straatkinderen’ is voor 2019 al een bedrag 

gereserveerd. 

 

De kosten van de stichting bestonden uit bankkosten, 

webhosting, publiciteit en fondswerving. Deze kosten 

bedroegen in totaal slechts 4% van de totale baten.  

 

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 €22.294,-. 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 scholen-actie en deelname aan festivals en markten. 

 

Zie voor verder informatie de samenvatting van onze jaarrekening in Bijlage 1. De 

jaarrekening wordt opgesteld via het rekenprogramma van Partin en voldoet hiermee aan alle 

eisen die worden gesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving (richtlijn RJ650 voor 

kleinefondsenwervende instellingen). De volledige jaarrekening bestaande uit 9 pagina’s kunt 

u bij ons opvragen, in de samenvatting (bijlage 1) staan echter alle relevante cijfers. 
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Medewerkers SCP tijdens de training Mobilising Support Een van de meisjes speecht tijdens de 
Internationale Dag voor Straatkinderen 

Slotwoord 

 

Voor 2019 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. In 2019 niet 

met 1 maar met 4 partners! Naast Street Children Project in Kumasi sluiten Centre for 

Development and Policy Advocacy, Center for Initiative Against Human Trafficking 

en Africa Development Organisation for Migration, alledrie gevestigd in Tamale, zich 

bij dit project aan. We breiden onze regionale aanwezigheid hiermee uit van Kumasi 

naar nu ook Tamale en omgeving in het noorden van Ghana.  

• Met het project ‘Een Goede Start’, laten we opnieuw een groep afgestudeerde 

kledingmaaksters met een startpakket zelfstandig aan het werk gaan.  

• In Nederland gaan we verder met het project ‘Worldschool’. We houden nauw contact 

met de Nederlandse scholieren die in het kader van Worldschool 2018/19 met onze 

onderzoeksopdrachten aan het werk zijn. Ze zullen hun resultaten in maart aan ons 

presenteren. 

• Dit jaar zijn we gestart met het versterken van onze lokale partner SCP door het 

financieren van cursussen en training van lokale staf en management in Kumasi. We 

gaan het komend jaar door met het investeren in kwaliteit en vergroten van expertise.  

• Tot slot staan we open voor nieuwe relevante projecten. 
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Bijlage 1: Samenvatting Jaarrekening 2018 

 

 
BATEN 2018 2017  LASTEN 2018 2017 

Donaties particulieren € 4.143 € 14.984  Beheer en admin. € 570 € 606 

Donaties bedrijven € 209 € 230   Werving € 643 € 154 

Donaties fondsen € 22.294 € 32.750  Kosten overig € - € - 

Opbrengsten markten - -  Totaal lasten € 1213 € 760 

Totaal baten € 26.646 € 47.964     

    Overgemaakt aan 

projecten 

€ 34.303 € 39.424 

    Totaal uitgaven € 35.516 € 40.184 

       

    Batig saldo (€ 8.870)  € 7.781 

   

 

    

BALANS       

Activa 2018 2017  Passiva 2018 2017 

Triodos betaalrek. € 40.610 € 49.480  Bestemmingsfonds € 29.196 € 39.387 

    Overige reserves € 11.414 € 10.094 

 Totaal Activa   € 40.610  € 49.480 
 

Totaal passiva   € 40.610   € 49.480  

 

 

SALDO   

Totaal baten € 26.646  100% 

Totaal lasten € 1213 4% 

Toegevoegd aan overige reserves € 1320 5% 

Onttrokken aan bestemmingsreserves € 10.191 38% 

Besteed aan doel € 34.303 129% 

 

       

  

 

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. 

 

NB2. In 2017 hebben we een voorschot van € 2.000 overgemaakt voor het project Duurzame Keuken. Dit jaar 

volgde de overige € 1.000.     

 

 

 

 

 
 

SPECIFICATIE OVERGEMAAKT NAAR 

PROJECTEN         

Project Een goede start        € 2.342    

Project Duurzame keuken    € 1.000   

Project Int. dag vr straatkinderen        € 1.100 

Project Studiefonds 

Project Versterken Organisatie 

     € 29.076 

€ 785 

Totaal overgemaakt     € 34.303 

SPECIFICATIE BESTEMMINGSFONDS 

VOOR PROJECTEN         

Project Een goede start         -    

Project Duurzame keuken      -    

Project Int. dag vr straatkinderen        € 725 

Project Studiefonds 

Project Versterking organisatie 

  € 28.471 

                    - 

Totaal gereserveerd         € 29.196  


