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Jaarverslag Stichting Ghana schoolsupport 2016 

De Stichting GSS heeft zich dit jaar gericht op een aantal projecten: 

Project Naai-opleiding 

Dit jaar is een gevolg gegeven aan het plan om in Sefwi Bekwai een naai-opleiding van 2 jaar te 

starten om kansarme kinderen een betere toekomst te bieden. In dit project richt Stichting GSS zich 

op kinderen die op een of andere wijze het reguliere schoolonderwijs vroegtijdig hebben verlaten. In 

december 2015 is gestart met de inzameling van 20 handnaaimachines en 1 elektrische. In januari 

2016 is de logistiek georganiseerd die gratis verzorgd werd door een aantal transportbedrijven, de 21 

naaimachines zijn getransporteerd naar de Rotterdamse haven en ingepakt. Met dank aan Fa. 

Vermeer Zeist Transport, Fladderak verpakkingsbedrijf en Bolloré Logistic voor de verscheping naar 

Ghana en binnenlands transport naar het dorp Sefwi Bekwai. De naaimachines hebben er ca. 4 

maanden over gedaan om op de plek van bestemming te komen. Tussentijds is men druk geweest 

om de hele organisatie op te zetten om de naaischool te realiseren. Er is een goede afspraak gemaakt 

met de basisschool Corsa waar een klaslokaal gebruikt kon worden. Deze is door de St GSS 

gerenoveerd en beveiligd en er zijn tafels en stoelen lokaal gemaakt voor de naai-opleiding. Veel tijd 

is gestoken in het vinden van een professionele ‘’master’’ die de opleiding kan geven. Daarnaast zijn 

via de lokale radio kinderen geworven die zich konden aanmelden om de gratis opleiding te volgen. 

Op 1 oktober 2016 is de naai-opleiding officieel van start gegaan. Met 17 kinderen (meest meisjes) is 

gestart waarvan er nu nog 13 het programma volgen. De reden dat een aantal kinderen is afgehaakt 

ligt in het feit dat ze moeilijk naar de naaischool in het dorp konden komen, andere redenen waren 

van financiële aard. Emmaus Domstad heeft dit project grotendeels gefinancierd met €2850,00.  

Project Njetina  

In december 2015 is een aanvraag ingediend bij Emmaus Bilthoven om een toiletgebouw te 

realiseren bij de Njetina school met 330 kinderen in Sefwi Bekwai. Deze school hebben we gekozen 

op basis van cijfers;  het is een arme school met weinig of beperkte middelen. De aanvraag is door de 

Emmaus in maart 2017 goedgekeurd en er is vervolgens €3300 toegekend aan de Stichting GSS. De 

Stichting GSS heeft via het comité Njetina in Ghana direct daarna offertes opgevraagd bij lokale 

kleine bouwbedrijfjes. Het heeft enige tijd geduurd voor de offertes beschikbaar waren en pas in de 

zomer 2016 kon gestart worden met de bouw. Het project is in 3 fases opgedeeld (septic tank, 

fundering en behuizing toiletgebouw, dakconstructie en overige). Eind 2016 waren bijna 2 fases 

gereed en de verwachting is dat in maart 2017 het toiletgebouw operationeel is.  

Samenwerking Bilthovense Boekwinkel/Bouwens Boekwinkel 

De eigenaresse van de boekwinkels in Bilthoven/de Bilt heeft onze Stichting GSS uitgekozen om 

maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO). De samenwerking heeft ertoe geleid dat onze 

stichting GSS vermeld staat op de hoofdpagina van de site van de boekwinkels en ook mocht de 

Stichting GSS door middel van collectebussen in de winkels geld inzamelen.     

Samenwerking Werkplaats 

In het najaar 2016 zijn contacten gelegd met de directeur van basisschool kindergemeenschap de 

Werkplaats in Bilthoven en is een plan ontwikkeld met de docenten om kinderen meer inzicht te 

geven in het leven van kinderen in ontwikkelingslanden.  De Stichting GSS heeft in december twee 

Interactieve presentaties (oefening Ghanese handshake, filmpjes en quiz) voor ca. 450 kinderen over 

Ghana, het leven van kinderen in Ghana en over ons werk in het dorpje Sefwi Bekwai verzorgd. Eind 

december is er door de WP een kerstmarkt georganiseerd waarbij de stichting GSS was uitgenodigd. 
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Het doel van de kerstmarkt was om geld in te zamelen voor een bibliotheek bij de Corsa school in 

Sefwi Bekwai voor ca. 500 kinderen. Het was een onvergetelijke leuke kerstmarkt en is er een enorm 

mooi bedrag opgehaald bijna €2700 !   

Overige 

In november heeft de Stichting GSS een gift ontvangen van  €1000,00 van St. Willems-Koopfonds. Het 

bestuur van de Stichting Willem-Koopfonds is onder de indruk van onze activiteiten in Ghana met 

name het bouwen van de toiletvoorzieningen spreekt hen zeer aan.  

Er zijn in juli, november en december nieuwsbrieven verzonden en er is 1 mailing verzonden in de 

wijk Vogelzang in Bilthoven. In september heeft de Stichting GSS deelgenomen aan de wereldmarkt 

in het centrum van Bilthoven. Met een zeer ludiek en gezellig Ghanees kraampje waar o.a. 

etenswaren gekocht konden worden trok de Stichting GSS veel aandacht.  In de lokale nieuwbladen 

zijn diverse publicaties verschenen over het realiseren van de naaiklas, onze aanwezigheid tijdens de 

wereldmarkt en de samenwerking met de werkplaats en de opbrengst van de WP kerstmarkt.  

Activiteiten 2017 

In 2017 zal gestart worden met het ontwikkelen en plannen van een bibliotheek bij de Corsa school 

met 500 kinderen. De kosten worden voorlopig geraamd op ca. €4500,00. Een deel van deze raming 

is reeds gereserveerd (ca. €2700). Voor dit project zal een projectvoorstel gemaakt worden om een 

aanvraag te doen bij een goede doelen fonds om de overige kosten te dekken. Daarnaast zal een 

nader te bepalen project opgestart worden in Sefwi Bekwai/Ghana. Daarover zal het bestuur begin 

2017 een besluit nemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANS 2016      

 

31-12-
2016 

31-12-
2015  

31-12-
2016 

31-12-
2015 

Activa   Passiva   

Bank 9.177,95 2.467,74 
Algemene 
reserve 5.078,32 2284,99 

   Bestemmingsreserves  

   Sewing project 282,25  

   Njetina project 1.050,00  

   

Bibliotheek 
Corsa 2.767,38  

    9.177,95 2.284,99 

   crediteuren 0,00 182,75 

Totaal 9.177,95 2.467,74  9.177,95 2.467,74 

      
Staat van baten en lasten       
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Inkomsten      

Donaties schoolsupporters  1967,5    

Anonieme donatie  0,00    

Giften Stichting Emmaus Bilthoven  3.300,00    

Giften Emmaus Domstad  2.850,00    

Giften Willems Koopfonds  1.000,00    

Opbrengst Wereldfeest Bilthoven  213,30    

Opbrengst kerstmarkt WP  2.767,38    

      

Totale inkomsten  12.098,18    

      

Uitgave      

Organisatiekosten      

Bank 179,92     

Website S.S. Ampofo 36,30     

Wereldfeest 257,00     

post zendingen      

kantoorartikelen 0,00     

druk/kopieerwerk 97,00     

Telefoonkosten 0,00     

reiskosten 0,00     

  570,22    

Project kosten      
Sewing Project      
1ste deel salaris sewing master,      
materialen en renovatie klaslokaal. 1850     
2e deel salaris master 535     
en project kerstkaarten e.d.       

  2385    
Njetina Project      
1ste fase tbv septic tank 1100     
2e fase voor behuizing 
toiletgebouw 1150     

  2.250,00    
Totale uitgave  5.205,22    

      
Netto resultaat  6.892,96    

      
Toelichting bij de balans en staat van baten en lasten    
Waarderingsgrondslagen      
De posten zijn, tenzij anders vermeldt, gewaardeerd op de nominale waarde.   
Kosten worden genomen wanneer zij voorzienbaar zijn. Baten worden 
genomen als zij zijn gerealiseerd.   

      
Toezeggingen aan projecten worden voor zover zij niet zijn uitgekeerd, gereserveerd. 
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 Sewing School 
 

 Toiletgebouw Njetina 


