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Inleiding 

 

2020 was een ongewoon en veelbewogen jaar. Het jaar van de corona-uitbraak. Het jaar 

waarin alles anders werd. Met de verspreiding van het virus in Ghana, kondigde de overheid 

een groot aantal maatregelen aan. Alle scholen en openbare gelegenheden werden gesloten, en 

er werd een totale lockdown afgekondigd voor de steden Accra en Kumasi. De grenzen 

werden gesloten en ook binnenlands mocht er een tijdlang niet gereisd worden.  

 

De maatregelen grepen hard in op de toch al zo kwetsbare levens van straatkinderen en 

dakloze families in de grote steden. Zij leven van wat ze op een dag verdienen met werk als 

spullen dragen op de markt of straatverkoop. Door de maatregelen vielen hun inkomsten 

compleet weg, zonder dat ze spaargeld hadden om op terug te vallen. Ze werden geacht van 

de straat te blijven, terwijl velen van hen geen thuis hebben. Ze hadden geen geld voor 

voedsel, medicijnen, zeep of andere voorzorgsmaatregelen. De nood was ongekend hoog. 

 

2020 was voor Adamfo Ghana dan ook het jaar van snel schakelen, hard werken en van een 

snelle uitbreiding van activiteiten en impact. We lanceerden een noodhulp-actie waarmee 

voedselpakketten, medicijnen en zeep werden aangeboden aan honderden dakloze kinderen en 

families. Vanwege het grote succes van de actie werd deze uitgebreid naar een langduriger 

project ‘Catering for the Community’. Het Vocational Training Centre (VTC) werd een 

centrale spil in het programma, en produceerde meer dan 8000 mondkapjes en duizenden 

warme maaltijden voor de dakloze gemeenschap. Tegelijkertijd werden 85 straatmeisjes 

geholpen om terug naar huis te gaan en daar onderwijs te starten. Via het Studiefonds werden 

50 kinderen ondersteund om middelbaar onderwijs te blijven volgen – met het sluiten van de 

scholen een enorme uitdaging. En ondanks dat de viering van de Internationale Dag voor 

Straatkinderen moest worden gecanceld, kon later in het jaar toch stevig worden ingezet op 

belangenbehartiging, lobby & advocacy en een media-campagne. Onze partners kwamen op 

lokale en nationale radio en tv en bereikten met hun lobby zelfs het Presidential Office.  

 

Een groot woord van dank gaat uit naar de medewerkers van onze partners, in het bijzonder 

Safe-Child Advocacy (voormalig Street Children Project) in Kumasi. Zij zijn, ook tijdens de 

lockdown en het hoogtepunt van de coronacrisis in Ghana, gewoon aan het werk gebleven. 

Wanneer we hen vroegen om ook aan zichzelf te denken, was het antwoord steevast: “Juist nu 

hebben deze kinderen onze hulp zo hard nodig, thuis blijven zitten is geen optie.” Met hun 

vastberadenheid om te blijven werken, hebben zij honderden kinderen door het diepst van de 

crisis heen gesleept. 

 

Namens onze partner en alle kinderen in Ghana willen we u ontzettend bedanken voor uw 

steun en vertrouwen! In dit jaarverslag geven we een helder beeld van wat we in 2020 met uw 

steun gerealiseerd hebben. Er valt over dit jaar ontzettend veel te vertellen. Toch houden we 

het verslag kort en krachtig. Op onze website leest u meer over onze projecten. Vragen 

beantwoorden we graag, via info@adamfoghana.com.  

 

We wensen u alle goeds voor 2021. Zorg voor elkaar en blijf gezond! 

 
Dr. Emmanuel A. Adu-Ampong, Voorzitter  

29 januari 2021  

mailto:info@adamfoghana.com
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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 0777834642, Triodos Bank 

 

1.2 ANBI 

Stichting Adamfo Ghana is sinds haar oprichting aangewezen als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aftrekbaar van de belasting.  

 

1.3 Doel & Visie 

Adamfo Ghana draagt bij aan een betere toekomst voor straatkinderen en kwetsbare jongeren 

in Ghana. Om dit doel te bereiken ondersteunen wij projecten van Ghanese organisaties die 

zich richten op het verbeteren van de leefomstandigheden, zorgen voor een veilige 

woonsituatie, toegang bieden tot zorg, onderwijs en beroepstraining, voorlichting geven, 

belangen behartigen, lobby & advocacy voeren en op andere manieren bijdragen aan het 

toekomstperspectief van straatkinderen en kwetsbare jongeren. 

 

Onze visie: Een wereld waarin alle kinderen alle kans krijgen om veilig op te groeien en zich 

optimaal te ontwikkelen. 

 

1.4 Werkwijze 

Adamfo Ghana ondersteunt lokale organisaties in Ghana. De 

projecten richten zich op de empowerment van de doelgroep, 

lokale gemeenschappen en organisaties. Alle activiteiten 

hebben tot doel om de kinderen en hun families handvaten te 

geven om zelf hun situatie te verbeteren. Na afronding van 

het project staan de kinderen en jongeren op eigen benen, zijn 

ze niet langer op straat en zijn ze in staat om hun toekomst 

vorm te geven. Geen afhankelijkheid creëren, maar de 

doelgroep in haar eigen kracht zetten – daar draait het om. 

 

De problematiek van straatkinderen is veelzijdig. Adamfo 

Ghana werkt daarom zoveel mogelijk met een integrale 

aanpak. Doel is om de randvoorwaarden te creëren voor het 

kind om veilig op te groeien en op langere termijn 

zelfredzaam te zijn. Deze aanpak rust op drie pijlers: 

 

I. Gezinsgerichte zorg & Onderwijs 

II. Ondernemerschap & Werkgelegenheid 

III. Bewustmaking & Advocacy  

 

Binnen deze pijlers ondersteunen we verschillende projecten 

die door lokale partners in Ghana zijn opgezet en worden 

uitgevoerd. 

 

Asana verliet de straten van Kumasi 
en ging terug naar haar familie in het 
noorden van Ghana. Daar is ze 
gestart met de beroepstraining tot 
kledingmaakster. Hier staat ze vol 
trots naast haar nieuwe naai-
machine! In 2020 werden 85 meisjes 
ondersteund om terug te keren naar 
hun familie. Ze startten elk met een 
opleiding naar keuze, bijv. tot 
weefster, kledingmaakster of kapster. 
Na afronding zijn ze in staat om een 
zelfstandig inkomen te verdienen. 

https://adamfoghana.us7.list-manage.com/track/click?u=6b3541b0778dec1a4a5d7d5df&id=ff11adf6e7&e=c3db2a1681
https://adamfoghana.us7.list-manage.com/track/click?u=6b3541b0778dec1a4a5d7d5df&id=ff11adf6e7&e=c3db2a1681
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1.5 Lokale inbedding & gelijkwaardigheid 

De kracht van Adamfo Ghana is de samenwerking met lokale, Ghanese partners die op een 

eigen wijze invulling geven aan hun uitvoering van activiteiten. Vanuit gelijkwaardig 

partnership werken we met deze organisaties samen. Het bestuur gaat uit van de lokale 

hulpvraag en expertise van de mensen zelf. De doelgroep wordt actief betrokken bij de 

projectplanning, ontwikkeling en uitvoering. De sterke lokale inbedding van de projecten 

zorgt voor maximale impact. 

 

Het werkgebied in Ghana focust zich op de drie grootste steden: Accra, Kumasi en Tamale. In 

Accra werkt Adamfo Ghana o.a. samen met Urban Poor Child Organisation (UPCO). In 

Kumasi partnert Adamfo Ghana met Safe-Child Advocacy (SCA, voormalig Street Children 

Project). Met SCA werken we samen aan het Studiefonds, het beroeps-trainingsscentrum 

(VTC) voor voormalig straatmeisjes, en een breed scala aan andere activiteiten zoals het 

inloopcentrum, crèche voor straatpeuters, rehabilitatie van straatkinderen, 

gezinsondersteuning, vaktraining, lobby & advocacy en noodhulp.  

 

In Tamale werkt de stichting samen met Centre for 

Development and Policy Advocacy Ghana 

(CEDEPA), Center for Initiative Against Human 

Trafficking en Africa Development Organisation for 

Migration voor de lobby & advocacy activiteiten 

rondom de Internationale Dag voor Straatkinderen. 

Deze drie organisaties zijn in Tamale gevestigd. Met 

hetzelfde CEDEPA en het Song-Ba Empowerment 

Centre gaan we een samenwerking aan om in 2021 30 

voormalig straatmeisjes en kwetsbare jonge vrouwen 

te ondersteunen om beroepstraining te volgen. Ten 

slotte start Adamfo Ghana een nieuw partnership; 

namelijk met het Yaakoro Youth Development Centre 

(YAYDEC) dat voormalig straatkinderen en jongeren 

een beroepstraining geeft tot kledingmaakster of 

weefster.  

 

Bestuurslid Edna werkte van 2016 tot begin 2020 bij 

SCA en zorgde voor directe monitoring en rapportage 

van de projecten. Verder zijn er duidelijke afspraken 

met de lokale partners over uitvoering en rapportage. 

Zij koppelen zeer regelmatig de voortgang van de 

projecten terug via email en WhatsApp, en sturen na 

afloop een eindrapportage. Daarnaast bezoeken de 

bestuursleden de projecten regelmatig (uiteraard op eigen kosten).  

 

1.6 Het bestuur  

De bestuursleden van Adamfo Ghana zijn betrokken vrijwilligers met relevante kennis en 

ervaring binnen de praktijk van internationale ontwikkelingssamenwerking. De bestuursleden 

worden niet betaald voor hun werkzaamheden.  

Dit jaar werd het bestuur versterkt met twee enthousiaste nieuwe leden. Maureen gaat zich als 

bestuurslid bezighouden met de projecten, fondswerving en communicatie. Christian neemt 

 

Jessica leefde kort geleden 
nog op straat, nu niet meer! 
Samen met meer dan 20 
andere meisjes volgt ze in 
het beroepstrainingscentrum de 
opleiding tot kledingmaakster. 
Het afgelopen jaar hebben zij - 
naast hun reguliere train - veel 
tijd gestoken in het naaien van 
meer dan 8000 mondkapjes. 
De mondkapjes zijn getest en 
goedgekeurd door de Ghana 
Food & Drug Authority en zijn 
uitgedeeld aan dakloze 
kinderen, families en ouderen. 

https://adamfoghana.us7.list-manage.com/track/click?u=6b3541b0778dec1a4a5d7d5df&id=29e7d0e458&e=c3db2a1681
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als penningmeester het stokje over van Koos. Koos blijft actief binnen het bestuur, hij richt 

zich op fondswerving en uitbreiding van het netwerk. 

Het bestuur bestaat, per 31 december 2020, uit de volgende personen: 

• Emmanuel Adu-Ampong, Voorzitter (strategie en netwerk) 

• Marre Adu-Ampong, Secretaris (coördinatie en fondswerving) 

• Christian Erkelens, Penningmeester (financiën en strategie)  

• Koos de Vetten, Bestuurslid (netwerk en fondswerving) 

• Karlijn Laman, Bestuurslid (voorlichting en campagnes) 

• Edna Brouns, Bestuurslid (projecten, monitoring & evaluatie) 

• Maureen van der Grinten, Bestuurslid (projecten en communicatie) 

 

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, brancheorganisatie en 

belangenbehartiger van Particuliere Initiatieven, en nemen we 

deel aan we de jaarlijkse netwerkdag van Partin. Ook zijn we 

lid van het wereldwijde netwerk Constorium for Street 

Children. 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.  

 

Adamfo Ghana nam dit jaar twee belangrijke initiatieven op 

het gebied van samenwerking en kennisuitwisseling. Zo 

organiseerden we, in samenwerking met Wilde Ganzen, Partin 

en Pompen is Leven, een landelijke Ghanadag voor particuliere 

initiatieven. Hoewel noodgedwongen online, is het gelukt om 

daar een echte ontmoeting en netwerkgelegenheid van te 

maken voor de 35+ deelnemers.  

 

Ten tweede, lanceerde Adamfo Ghana het ‘Ghana Collectief’, 

een online platform voor Nederlandse stichtingen en 

verenigingen die in Ghana actief zijn. Met het platform willen 

we organisaties samen brengen om ervaringen uit te wisselen, 

informatie en kennis te delen en samenwerking te stimuleren. 

 

 

  

 

Clinton liet drie jaar geleden 
de straat achter zich en ging 
terug naar de middelbare 
school. Hij haalde daar met 
indrukwekkende cijfers zijn 
Senior High School Diploma. 
Clinton werkt nu als vrijwilliger 
voor onze lokale partner. Hij 
doet straatwerk en helpt mee 
met de organisatie rondom het 
inloopcentrum. Onlangs werd 
hij als 'youth leader' 
geselecteerd om mee te doen 
aan het Ghana Youth Camp. 
Clinton is toegelaten tot de 
universiteit in Kumasi. Adamfo 
Ghana neemt zijn schoolgeld 
op zich, want we zien in hem 
een echte Change-Maker. 

http://www.partin.nl/
https://www.streetchildren.org/about-us/
https://www.streetchildren.org/about-us/
https://www.wildeganzen.nl/
http://www.bettercarenetwork.nl/pg-17382-7-103601/pagina/welkom.html
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Hoofdstuk 2: Wat we bereikt hebben  

 

2.1 Tijdslijn 2020 

Hoe kun je samenvatten wat er allemaal in een jaar is gebeurd en gedaan? We doen een 

poging met deze tijdslijn! 
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Hieronder staan de resultaten nog eens samengevat. 

Goed om bij stil te staan is dat hier alleen de aantallen 

personen genoemd worden die we direct met de 

projecten bereikt hebben. Indirect werd een veel groter 

aantal mensen bereikt. Denk bijvoorbeeld aan de 

ouders, broertjes/ zusjes en familie van de jongeren die 

nu een diploma hebben (en aan het werk kunnen!). Of 

aan de familie van de kinderen die noodpakketten 

ontvingen.  

 

Alle mensen die via de advocacy- & media campagne 

bereikt zijn, zijn van groot belang. Zij zijn niet te tellen 

maar kunnen wel voor cruciale verandering zorgen 

binnen hun eigen gemeenschap. Denk aan de politici en 

beleidsmakers die anders zijn gaan denken over 

straatkinderen en nu naar oplossingen zoeken voor hun 

situatie. In reactie op een filmpje en persbericht dat 

door 9 lokale stichtingen en onszelf eind november 

werd uitgebracht, belde het Presidential Office naar de 

directeur van Safe-Child Advocacy. Zij voerden een 

lang gesprek over mogelijke oplossingen en beleid om 

‘streetism’ en jeugddakloosheid op te lossen. Met de 

belofte: ‘We will follow-up!’ 

 

 

 

Afia kookte, samen met haar mede-
trainees, een ongelofelijke hoeveelheid 
voedzame, warme maaltijden. Hiermee 
konden honderden straatkinderen en 
dakloze families maandenlang worden 
behoed van acute honger, een gevolg 
van het wegvallen van hun dagelijkse 
werk en inkomsten door de corona-
uitbraak en lockdown. De 5 meiden 
volgen de vakopleiding Catering, na 
afronding van het trainingsprogramma 
kunnen ze een eigen bedrijf starten en 
zelfstandig aan het werk. 

 

Resultaten 2020 

• 50 kinderen gaan naar de middelbare school 

• 18 leerlingen haalden hun middelbare school diploma 

• 4 jongeren in staat gesteld om universitaire opleiding te volgen 

• 85 straatmeisjes vonden een veilig thuis en starten een opleiding 

• 500+ straatkinderen en -gezinnen kregen noodpakketten tijdens coronacrisis 

• 400+ dakloze gezinnen ontvingen warme maaltijden tijdens en in nasleep lockdown 

• 1600+ kinderen en volwassenen werden voorgelicht over het corona-virus 

• 5 meisjes startten Catering-training in het beroepstrainingscentrum (VTC) in Kumasi 

• Duizenden kinderen en volwassenen kregen mondkapjes geproduceerd in het VTC 

• 9 meisjes deden succesvol eindexamen in de beroepstraining tot kledingmaakster 

• 1 inloopcentrum en crèche voor straatpeuters gerenoveerd 

• 2 jongeren participeerden in het Ghana Youth Forum in Accra 

• 1 jongedame sprak tijdens een VN-conferentie over jeugddakloosheid 

• 9 lokale organisaties in Ghana sloten zich aan bij oproep aan de president om problematiek 

van straatkinderen en jeugddakloosheid op te lossen 

• 18 lokale, nationale en internationale media gaven straatkinderen een stem; met 

persberichten, interviews, live tv-uitzendingen, discussie-programma’s, etc. 

• Partner Safe-Child Advocacy groeide sterk in bekendheid en mobiliseren van lokale steun 

 

https://adamfoghana.us7.list-manage.com/track/click?u=6b3541b0778dec1a4a5d7d5df&id=500b9a8eaa&e=c3db2a1681
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2.2 Fondsenwerving 

Stichting Adamfo Ghana ontvangt geen subsidie. Voor de financiering van onze projecten 

zijn we dus afhankelijk van de giften van derden. Fondsenwerving wordt enerzijds gericht op 

particuliere donoren en anderzijds op maatschappelijke organisaties, medefinancierings-

organisaties en bedrijven.  

We zijn enorm blij met de steun die we het afgelopen jaar op zoveel verschillende manieren 

kregen. Een paar voorbeelden:  

• Wilde Ganzen vormt een belangrijke partner. Met het Coronafonds steunden zij het 

project Catering for the Community, en vanuit het reguliere medefinancieringsfonds 

werd project Impact door Ondernemen een mooie bijdrage toegekend. Ook werkten 

we met Wilde Ganzen samen in de organisatie van de landelijke Ghana-dag voor 

kleine goede doelen in Nederland. 

• De trouwe donateurs die ons periodiek met een bijdrage steunen, maken het mogelijk 

vooruit te kijken en met vertrouwen nieuwe plannen te maken. 

• Sommige namen van donateurs 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. 

• Ook de gevers die ons met eenmalige donaties steunden zijn we dankbaar, in het 

bijzonder de mensen die gul gaven aan de noodhulp-crowdfundingsactie en de 

December-actie; 

• Grafisch ontwerpbureaus BuroPark en Kwa-Ontwerp ontwierpen, in navolging op de 

huisstijl en flyer, ook een nieuwe 

website-layout. 

• Online kunst- en cadeauwinkel Koot Art 

ondersteunde onze projecten met 

verschillende acties.  

• Sommige supporters doneerden de 

opbrengst van hun Marktplaats-verkopen 

aan Adamfo Ghana. 

• Andere vrienden en supporters deden 

hun internetaankopen via DoelShop.nl en 

doneerden zo gratis geld aan onze 

stichting; 

• De organisaties en fondsen die ons 

steunden met advies, samenwerking 

en/of projectfinanciering; o.a. Wilde 

Ganzen, BrITE Foundation, 

Coöperatiefonds Rabobank Vallei en 

Rijn, de Haëlla Stichting, Hulp Ver Weg 

Dichterbij Aalten, stichting Julia, 

Stichting Mundo Crastino Meliori, 

stichting Retera-van het Hof, stichting 

van Helden Tucker, Weeshuis der 

Doopsgezinden, Worldschool en zij die 

liever anoniem willen blijven. 

 

Gladys is een van de middelbare 
scholieren die door de corona-
uitbraak maandenlang niet naar 
school kon. Zij nam de rol van 
'thuisonderwijzer' op zich en gaf 
lessen aan een groep jongere 
meiden. Vanuit het Studiefonds 
ondersteunden we 50 kinderen om 
de straat achter zich te laten en naar 
de middelbare school (terug) te 
gaan. Met het sluiten van de scholen 
hebben deze kinderen het heel erg 
zwaar gehad. We zijn erg blij dat 
langzaamaan alle scholen weer 
opstarten. 

 

http://adamfo-ghana.doelshop.nl/
https://adamfoghana.us7.list-manage.com/track/click?u=6b3541b0778dec1a4a5d7d5df&id=7bbbd04b56&e=c3db2a1681
https://adamfoghana.us7.list-manage.com/track/click?u=6b3541b0778dec1a4a5d7d5df&id=7bbbd04b56&e=c3db2a1681
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2.3 Communicatie & publiciteit  

In 2020 hebben we een flink aantal communicatiemiddelen 

gebruikt om de achterban te informeren over ons werk. Ook 

werd door partners en derden publiciteit gegeven aan onze 

projecten. Hieronder een opsomming:  

• Op de website www.adamfoghana.com staat uitgebreide 

informatie over de stichting, de projecten en andere 

relevante gegevens; 

• Sociale media: we zijn te volgen op Facebook, Twitter 

en LinkedIn;  

• De uitgave van een online nieuwsbrief (3x); 

• Via korte video’s geplaatst op YouTube, website en 

social media; 

• We werden genoemd in een artikel van ViceVersa, 

‘Vooral projecten voor meest kwetsbare mensen 

getroffen door coronacrisis’; 

• Persberichten die geplaatst werden in lokale huis-aan-

huiskranten zoals Stad Wageningen; 

• Persberichten die in Ghanese media geplaatst werden, 

zoals Modern Ghana;  

• Verspreiding van folders en visitekaartjes; 

• Projectrapportages en -updates aan donoren en fondsen; 

• Regelmatige blogs door bestuurslid Edna, over haar 

dagelijkse ervaringen op de projecten in Kumasi; 

• Publicatie van artikelen en verhalen op www.kleinegoededoelen.nl;  

• Wilde Ganzen besteedde aandacht aan onze projecten in een televisie-uitzending en 

op de website.  

• Door presentaties en informatie verschaffing aan middelbare scholieren in Nederland 

over het leven van straatkinderen in Ghana; 

• Gratis advertenties via Google AD Grants; 

• Op de nieuw gelanceerde website Ghana Collectief: een platform voor Nederlandse 

stichtingen die werkzaam zijn in Ghana. 

• Vermelding van onze stichting op www.goede-doelen.beginthier.nl; en 

ghana.startpagina.nl. 

 

 

 

De lokale krant Stad 

Wageningen plaatste een 

artikel over de noodhulp-

actie. 

 

 

 

 

Ayisha is een van de 
voormalig straatkinderen die 
workshops en media 
trainingen volgden om als 
'Street Champion' op te 
komen voor straatkinderen in 
Ghana. Ze sprak over haar 
ervaringen tijdens de VN-
conferentie 'Leave No One 
Behind: Ending Youth Global 
Homelessness'. Het opleiden 
van 'Street Champions' is deel 
van het Empowerment 
programma ‘Increasing 
Impact’, waarmee we 
'streetism' op de agenda 
zetten van de nationale 
overheid, beleidsmakers en 
traditionele autoriteiten. 

http://www.adamfoghana.com/
https://www.facebook.com/AdamfoGhana
https://twitter.com/AdamfoGhana
http://www.linkedin.com/company/3016011?trk=tyah&trkInfo=tas%3Aadamf%2Cidx%3A1-1-1
https://www.youtube.com/watch?v=ft6mduBq-Lc
https://hetnieuwe.viceversaonline.nl/2020/04/06/vooral-projecten-voor-meest-kwetsbare-mensen-getroffen-door-coronacrisis/?fbclid=IwAR2n3lFfRV8dmnN-4MVpZJkW-CuPOGvnPUcJ145YFl5u5p1-mhJDuDT2rns
https://hetnieuwe.viceversaonline.nl/2020/04/06/vooral-projecten-voor-meest-kwetsbare-mensen-getroffen-door-coronacrisis/?fbclid=IwAR2n3lFfRV8dmnN-4MVpZJkW-CuPOGvnPUcJ145YFl5u5p1-mhJDuDT2rns
https://www.modernghana.com/news/1043647/30-years-of-child-rights-in-ghana-reason-to-celeb.html
http://www.adamfoghana.com/index.php/blog-uit-ghana/
http://www.kleinegoededoelen.nl/
https://www.npo3.nl/wilde-ganzen/27-12-2020/VPWON_1314194
http://www.wildeganzen.nl/projecten/coronacrisis-ghana
https://info0384995.wixsite.com/ghanacollectief
http://www.goede-doelen.beginthier.nl/
http://startpagina.ghana.nl/
https://adamfoghana.us7.list-manage.com/track/click?u=6b3541b0778dec1a4a5d7d5df&id=852bf8af1e&e=c3db2a1681
https://adamfoghana.us7.list-manage.com/track/click?u=6b3541b0778dec1a4a5d7d5df&id=852bf8af1e&e=c3db2a1681
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Hoofdstuk 3: De cijfertjes 

 

3.1 Algemene uitgangspunten: 

We streven ernaar om met minimale kosten te werken. Zo kan het overgrote deel van onze 

inkomsten worden gebruikt voor de financiering van de projecten in Ghana. De bestuursleden 

doen hun werkzaamheden vrijwillig en nemen vaak gemaakte kosten voor eigen rekening. 

Sommige kosten zijn onvermijdelijk, zoals die van webhosting, bankkosten en lidmaatschap. 

We houden minimaal een financiële reserve van tweemaal de jaarlijkse kosten in kas. Met 

deze reserve worden organisatiekosten betaald mochten inkomsten in de toekomst tegen 

vallen. Daarnaast gebruiken we de algemene reserve om waar nodig projecten te bekostigen 

wanneer specifieke fondswerving moeilijk blijkt. 

 

3.2 Jaarrekening 2020 in het kort 

We hebben in 2020 in totaal € 78.985,- aan de verschillende projecten in Ghana overgemaakt. 

Daarnaast ondersteunde Wilde Ganzen twee van onze projecten met directe overmakingen 

van € 19.374,50 en € 5.381,33 naar de lokale partner. Een overzicht van de verschillende 

bedragen per project staat in Bijlage 1.  

 

In 2020 bedroegen de totale baten € 74.099,-. Hieronder een overzicht:  

Projecten Geworven fondsen 

Studiefonds: Investeer in de toekomst € 17.570 

Een goede start € 5.450 

Increasing impact (advocacy & empowerment) € 910 

Catering for the Community (incl. Een toekomst van de straat) € 36.655 

Impact door ondernemen € 6.399 

Een stevige basis (YAYDEC) € 28 

S.H.E.: Safe Home & Education € 2.500 

Algemeen* € 4.588 

Totaal € 74.099 
*Beschikbaar voor Algemeen zijn alle donaties die niet aan een specifiek project gekoppeld zijn. 

 

Van deze inkomsten is 99% besteed aan, of gereserveerd voor, projecten in Ghana. Voor de 

projecten Studiefonds: Investeer in de toekomst; Increasing impact; Een stevige basis; en Safe 

Home & Education is voor 2021 al een bedrag gereserveerd. De kosten van de stichting 

bestonden uit bankkosten, webhosting, reiskosten, publiciteit en fondswerving. Deze kosten 

bedroegen in totaal slechts 1% van de totale baten.  

 

Van verschillende fondsen ontvingen we belangrijke bijdragen; € 62.000 op een totaal baten 

van € 74.099,-. Daarnaast zijn we Wilde Ganzen erkentelijk voor hun bijdragen aan Catering 

for the Community en Impact through Enterprise van resp. € 19.374,50 en € 5.381,33. Ook 

zijn er individuele acties georganiseerd om inkomsten te genereren, zoals een 

crowdfundingsactie rondom het noodhulp/ Catering project en de jaarlijkse December-actie. 

Deelname aan festivals en markten kon dit jaar, vanwege de corona-uitbraak, niet doorgaan. 

 

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

jaarrekening staat op de website. De jaarrekening voldoet aan de eisen die worden gesteld 

door de Raad voor de Jaarverslaggeving (richtlijn RJ650 voor kleinefondsenwervende 

instellingen).  
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Slotwoord 

 

2020 was een veelbewogen jaar, zowel in Nederland als in Ghana. We hebben geleerd dat 

flexibiliteit de sleutel is om in deze nieuwe en snel veranderende omstandigheden toch 

effectief aan het werk te blijven. Gemaakte plannen moeten soms helemaal omgegooid 

worden, en toch is het de moeite waard om te dromen, vooruit te denken en te plannen. Zoals 

ze in Ghana zeiden: Niks doen is geen optie.  

Voor 2021 staan de volgende hoofdactiviteiten gepland:  

• Voortzetten van projecten in partnership met Safe Child Advocacy in Kumasi 

o Voortzetting Studiefonds; ondersteuning van 50 kinderen om in een veilig 

thuis te wonen en middelbaar onderwijs te volgen tot een diploma is behaald; 

o Constructie van een leerwerkplaats bij het beroepstrainingscentrum voor 

voormalig straatmeisjes; 

o Voorzien van afgestudeerde trainees in startpakketten waarmee ze zelfstandig 

aan het werk kunnen en een eigen inkomen verdienen;  

o Continuering ondersteuning van 85 voormalig straatmeisjes die terug zijn 

gekeerd naar hun familie en een opleiding/vaktraining zijn gestart; 

o Ondersteuning aan nog eens 50 straatmeisjes om terug te keren naar hun 

familie/ lokale gemeenschap waar zij onderwijs naar keuze starten; 

• Start partnership met Yaakoro Youth Development Centre in Tamale 

o Aanleg van een stenen vloer in de buitenwerkplaats van het trainingscentrum 

voor kwetsbare meisjes en jongeren; 

o Verdere verbetering en uitbreiding van de voorzieningen in het centrum; 

• Start partnership met Centre for Development and Policy Advocacy & Song-Ba 

Empowerment Centre in Tamale 

o Lancering innoverende technische beroepstraining voor 30 teruggekeerde 

(straat)meisjes en kwetsbare jongeren 

• Met bovenstaande 3 partners en Urban Poor Child 

Organisation en Starlight Foundation in Accra 

o Lobby & advocacy activiteiten en media 

campagne rondom de Internationale Dag voor 

Straatkinderen (8 april) en de Int. Dag voor de 

Rechten van het Kind (20 november) 

• En verder 

o In Nederland gaan we verder met het project 

‘Worldschool’, waarmee Nederlandse 

scholieren voor hun profielwerkstuk met onze 

onderzoeksopdrachten aan het werk gaan.  

o Bouwen we het in 2020 gelanceerde ‘Ghana 

Collectief’, een platform voor Nederlandse 

stichtingen die in Ghana werkzaam zijn, uit.  

o Streven we ernaar de CBF verklaring te krijgen. 

Het CBF toetst of goede doelen aan strenge 

kwaliteitseisen op het gebied van 

professionaliteit en transparantie voldoen. 

o Hopen verschillende bestuursleden dit jaar een 

bezoek aan de projecten in Ghana te brengen. 

Latifa is een tienermeisje dat al 
meer heeft meegemaakt dan 
menig volwassene. Toch blijft 
ze vol hoop en optimisme over 
de toekomst. Latifa verliet 
Kumasi´s straatleven en ging 
terug naar Tamale, haar 
geboorteplaats. Ze kon daar 
een vaktraining tot 
kledingmaakster starten bij het 
YAYDEC. Inmiddels heeft ze 
helemaal haar draai gevonden! 
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Bijlage 1: Samenvatting Jaarrekening 2020 

 
BATEN 2020 2019  LASTEN 2020 2019 

Donaties particulieren € 11.981 € 2.996  Beheer en admin. € 163 € 998 

Donaties bedrijven € 118 € 105   Werving € 477 € 235 

Donaties fondsen € 62.000 € 34.600  Kosten overig € 269 € 226 

Totaal baten € 74.099        € 37.701  Totaal lasten € 909 € 1.459 

       

    Overgemaakt aan 

projecten 

€ 78.985 € 36.040 

    Totaal uitgaven € 79.894 € 37.499 

       

    Batig saldo (€ 5.795)   € 202 

       

BALANS       

Activa 2020 2019  Passiva 2020 2019 

Triodos betaalrek. € 35.017 € 40.812  Bestemmingsfonds € 21.994  € 28.884 

    Overige reserves € 13.023 € 11.928 

 Totaal Activa   € 35.017 € 40.812  Totaal passiva   € 35.017  € 40.812  

       

 

SALDO   

Totaal baten € 74.099  100% 

Totaal lasten € 909 1% 

Toegevoegd aan overige reserves € 1.095  2% 

Onttrokken aan bestemmingsfonds € 6.890   9% 

Besteed aan doel € 78.985  107% 

       

 

Toelichting: 

1. Wilde Ganzen (Corona-Noodfonds) ondersteunde het project Catering for the Community met een 

bedrag van € 19.374,50. Ook ondersteunde Wilde Ganzen (regulier) het project Impact through 

Enterprise met een bedrag van € 5.381,33. Beiden bedragen werden direct naar onze partner in Ghana 

overgemaakt en reflecteren dus niet op onze jaarrekening. 

2. In overleg met de Haëlla Stichting is hun donatie van 2019 onttrokken aan het bestemmingsfonds voor 

Increasing Impact en besteed aan project Catering for the Community.  

3. Besloten is om het volledige projectbudget van Impact through Enterprise al over te maken, zodat met 

de uitvoering gestart kan worden. Dit met de kennis dat fondsen donaties hebben toegezegd welke we in 

januari 2021 verwachten te ontvangen. 

SPECIFICATIE OVERGEMAAKT NAAR 

PROJECTEN         

Project Een goede start        € 5.450    

Project Increasing impact € 0 

Project Kind welzijnskliniek € 0 

Project Catering for community    € 36.874    

Project Studiefonds      € 25.898 

Project Impact door ondernemen € 10.763 

Project Een stevige basis € 0 

Project Safe Home & Education € 0 

Totaal overgemaakt     € 78.985 

SPECIFICATIE BESTEMMINGSFONDS 

VOOR PROJECTEN         

Project Een goede start         € 0    

Project Increasing impact € 1283 

Project Kind welzijnskliniek € 880 

Project Catering for community € 0  

Project Studiefonds   € 17.303 

Project Impact door ondernemen € 0 

Project Een stevige basis € 28 

Project Safe Home & Education  € 2.500 

Totaal gereserveerd         € 21.994 


