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Jaarverslag Stichting Ghana schoolsupport 2017 
In dit jaarverslag van de Stichting Ghana schoolsupport beschrijven wij de volgende zaken:  

1) Afronding Njetina project (toiletgebouw) 

2) Start en afronding van de bouw van de bibliotheek 

3) Sewing school/Start verkoop Ghanese producten  

4) Reis Ghana  

5) Inzamelingsacties derden 

6) Communicatie 

7) Activiteiten 2018 

8) Financiële informatie, Balans, Staat van baten en lasten 

 

1) Afronding Njetina (toiletgebouw) 

Voor de Njetina school met ca. 330 leerlingen is in mei jl. het toiletgebouw afgerond. Het is het 

tweede toiletgebouw dat door GSS is gerealiseerd. Dit gebouw is qua ontwerp een ander gebouw 

dan het eerste (septic tank is naast het gebouw geplaatst i.p.v. onder het gebouw). Aan beide 

ontwerpen zitten voor– en nadelen. Met de ervaringen met deze twee gebouwen zullen we bij een 

volgend toiletgebouw het beste van de twee ontwerpen gaan gebruiken. Ca. €500,00 is extra 

geïnvesteerd voor wasbakken en wateropvang. Deze waren niet begroot. De impact van deze 

voorziening is groot zo melde het schoolhoofd ons. De kinderen gaan minder snel naar huis om een 

behoefte te doen. Ze doen hun behoefte niet meer in de bush. Men voorkomt hiermee gevaarlijke 

situaties zoals slangenbeten etc. Door de realisatie van het toiletgebouw is de aanwezigheid van 

kinderen sterk toegenomen. De hygiënische omstandigheden zijn sterk verbeterd (kinderen wordt 

geleerd hun handen te wassen).  

Oplevering nieuwe toiletgebouw Njetina 

2) Start en afronding bibliotheek 

In januari/februari 2017 is gestart met de voorbereiding van de bibliotheek (incl. meubilair en 

leesboeken) in het dorp Sefwi Bekwai. Met het schoolhoofd van de Corsa school is al de nodige 

ervaring qua bouwprojecten opgedaan wat resulteert in een voorspoedig bouwproces. Zoals 

gebruikelijk wordt het project in vier fases opgedeeld en wordt na elke fase een verslag gedaan en 

worden foto’s opgeleverd als bewijs van de resultaten. In maart wordt daadwerkelijk gestart met de 

bouw en de afronding van het gebouw is in september. Het gebouw is deels gefinancierd door De 

Werkplaats kindergemeenschap te Bilthoven (Kerstmarkt WP 2016, €2767,00) en een donatie van de 

Emmaus te Bilthoven €1500,00. Het totale bedrag wat geïnvesteerd is, is ca. €4458,00. De impact van 
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deze voorziening is heel groot. In het lesprogramma van de Corsa school met ca. 500 kinderen wordt 

nu voor elk kind leestijd in de bibliotheek gepland en zijn kinderen verplicht elke week in het Twi’s 

(kleine kinderen) en Engels (grotere kinderen) te lezen. De leesvaardigheid van kinderen wordt op de 

wijze aanzienlijk verbeterd.  

Opening nieuwe bibliotheek  

3) Sewing school/Start verkoop Ghanese producten    

In 2016 is de sewing school gerealiseerd. Het doel is om meisjes die uit het reguliere 

onderwijssysteem zijn verdwenen, een tweede kans te bieden. Het doel van de Stichting GSS is dat 

de sewing school zelfvoorzienend wordt en dat opdrachten uit het dorp verkregen worden om 

inkomsten te genereren zodat de sewing school op eigen benen kan staan. Uiteraard kan dat niet 

direct en is een aanloopperiode nodig. De leerlingen hebben voldoende ervaring nodig om 

überhaupt opdrachten te kunnen verwezenlijken. Het eerste jaar is er veel verloop geweest. 

Kinderen beginnen enthousiast, maar haken dan in de loop van de tijd af om diverse reden. Een 

aantal woont te ver van de sewing school waardoor het lastig is om de school te bereiken, zeker in 

het regenseizoen.  Als kinderen les krijgen in de sewing school zijn ze niet in staat te werken voor hun 

ouders waardoor het gezinsinkomen daalt. Ze worden dus gedwongen door hun ouders te stoppen 

met school. St GSS heeft bedacht om producten (keukenschorten, ovenwanten en tasjes) te laten 

maken, welke vervolgens in Nederland worden verkocht. Daarnaast kan op deze wijze ook een aantal 

ouders werk geboden worden om hun van enig inkomen te voorzien. Na een lange voorbereiding 

kwamen de eerste prototypes aan in december 2016 en is de eerste productie begin 2017 besteld. 

Ouders van de kinderen van de Corsa school en de leerlingen van de Sewing school hebben 100 

schorten, 50 ovenwanten en 50 tasjes gemaakt en zijn deze producten door een bewoonster uit 

Bilthoven meegenomen uit Ghana. Later in het jaar zijn nog eens 150 producten besteld waaronder 

Afrikaanse design tasjes, tafellakens en kinderschorten. Bij de winkels EkoPlaza en Moos in Bilthoven 

worden deze producten verkocht. Bij deze heel veel dank aan de twee eigenaren resp. Jan Peter 

Oosterloo en Monique Bolink. Inmiddels is er in totaal ca. €2386,00 geïnvesteerd (2016 en 2017) in 

de maakkosten en verzending van alle producten. De omzet van de verkopen bedragen in totaal in 

2017 ca. € 1700,00. (waarde voorraad per 31-12-2017 ca. €1872,00).  

 

 

 



Jaarverslag Ghanaschoolsupport 2017  3 
 

Toen wij (John, Indra en Esther (moeder van Samuel)) in 

september de sewing school bezochten is het punt van 

verloop van leerlingen nadrukkelijk besproken met de 

master. Om dit probleem te verkleinen/ op te lossen is met 

het schoolhoofd Corsa afgesproken dat de sewing school op 

termijn de schooluniformen van de leerlingen van de Corsa 

school kunnen maken. Hiervoor moeten de leerlingen van 

de sewing school wat meer ervaringen opbouwen en heeft 

St GSS een investering gedaan in een goede tweedehands 

lockmachine en 2 ventilatoren die wij persoonlijk in Kumasi 

gekocht hebben. De lockmachine is noodzakelijk voor het 

maken van de uniformen.   

 

 

Ouders maken producten in de Sewing school voor de Nederlandse markt.  

4) Reis Ghana 

In september is het dorp Sefwi Bekwai/Ghana bezocht. De reis is betaald uit privégelden. Doel van de 

reis is om de gerealiseerde projecten te bekijken en te evalueren, de 13 geselecteerde primary 

scholen te bezoeken incl. inventariseren schoolbehoeften, uitdelen meegenomen spullen uit 

Nederland (200 WP T shirts, EHBO spullen, tweedehands schoenen verkregen van de Emmaus 

Bilthoven, 7 laptops, mobiele telefoons etc. verkregen van diverse schoolsupporters), een comité van 

schoolhoofden op te richten en onze gezamenlijke werkwijze met de schoolhoofden te bespreken. 

Alle reisdoelen zijn gehaald. Daarnaast hebben we de officiële opening bijgewoond van het 

toiletgebouw bij Njetina project en de bibliotheek bij Corsa wat een geweldige ervaring was! Het 

‘committee of Headmasters’ met een ‘coördination team’ is gevormd en geïnstalleerd. Met dit 

committee of Headmasters kunnen wij de komende jaren aan de slag om gezamenlijk projecten uit 

te voeren op hun scholen. Een zeer geslaagde en indrukwekkende reis! Zie verder onze website 

www.ghanaschoolsupport.nl voor ons reisverslag incl. foto’s.  

5) Inzamelingsacties derden 

St. GSS is afhankelijk van giften van schoolsupporters en andere organisaties zoals De werkplaats 

Kindergemeenschap te Bilthoven, Emmaus te Bilthoven, Willems-Koopfonds, St. Ibafu te Bilthoven, 

Bilthovense Boekwinkel en particuliere initiatieven. Wij danken iedereen van harte voor alle giften! 

Er hebben dit jaar een aantal (particulieren) inzamelingsacties plaats gevonden waar wij uitermate 

content mee zijn geweest. We willen ze graag expliciet benoemen in dit verslag; 

*Inzamelingsactie Bilthovense boekwinkel opgehaald in de collectebussen bij de boekwinkels en in 

de actie ‘’geef mij maar een boek’’ Dank aan Ike Bekking eigenares Boekwinkel.  

*Inzamelingsactie ABN-AMRO vreemde valuta omwisselen. Met dank aan Maaico Maarssen, 

wijkbewoner Vogelzang. 

*Inzamelingsactie Hebbien Jacobs te Bilthoven(wijkbewoner Vogelzang). De inzameling betrof haar 

verjaardagscadeau voor St GSS. Met dank aan Hebbien.  

*Inzamelingsactie afscheid Jos Heuer directeur Werkplaats te Bilthoven (middelbaar onderwijs). Jos 

wilde voor zijn afscheid graag een maatschappelijk cadeau. Met dank aan Jos Heuer.   

http://www.ghanaschoolsupport.nl/
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 Jos Heuer en John van Deemter met cheque 

Overige giften zijn verkregen van De werkplaats Basis onderwijs (Kerstmarkt opbrengst €2545, 

Stichting Emmaus Bilthoven €1500, Willems-Koopfonds €1000, Stichting Ibafu te Bilthoven €500. 

Dank aan het medewerkersteam van De werkplaats en de bestuursleden van deze Stichtingen.  

6) Communicatie 

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

wijk Vogelzang in Bilthoven. In de lokale nieuwbladen zijn diverse publicaties verschenen over de 

Ghanese producten van de Sewing school, de bouw van de bibliotheek, de samenwerking met De 

Werkplaats en de opbrengst van de WP kerstmarkt etc.  

7) Activiteiten 2018 

Begin 2018 zal gestart worden met de voorbereiding om 13 public primary school te ondersteunen 

met schoolspullen. De 13 scholen krijgen op basis van het aantal leerlingen een bedrag toegekend. 

De scholen moeten bij het lokale coördination team hun wensen neerleggen en er zal een 

gezamenlijke inkoopopdracht geplaatst worden bij lokale bedrijven voor o.a. schoolmeubilair, 

schoolboeken, schoolborden e.d. Voor het nieuwe ‘’Committee of Headmasters’’ zal een aparte 

bankrekening in Sefwi Bekwai geopend worden. De te verwachtte kosten zullen ca. €4500,00 

bedragen. Daarnaast zullen we ons richten op een tweede project. Bij de Akaasu school zullen de 

voorbereidingen getroffen worden om drie klaslokalen te bouwen incl. inrichting om het klaslokalen 

tekort op te lossen. Het derde aandachtsgebied is om de Sewingschool meer zelfstandig te laten 

worden. Het doel en ambitie is om schooluniformen voor de 13 primary schools te produceren.  

 

schoolkinderen gehuld in nieuwe WP shirts achter de nieuwe laptops (gift shirts Werkplaats, laptops diverse schoolsupporters) 
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8) Financiële informatie, Balans, Staat van baten en lasten 

 

Balans 2017      

 

31-12-
2017 

31-12-
2016  

31-12-
2017 

31-12-
2016 

Activa   Passiva   

Bank 12583,58 9.177,95 
Algemene 
reserve 2.083,58 5.078,32 

   Bestemmingsreserves  

   Sewing project 1.000,00 282,25 

   Njetina project 0,00 1.050,00 

   Bibliotheek Corsa 0,00 2.767,38 

   13 public schools 4.500,00  

   Akaasu school 5.000,00  

    12.583,58 9.177,95 

   crediteuren  0,00 

Totaal 12583,58 9.177,95  12.583,58 9.177,95 

      

Staat van baten en lasten       

      

Inkomsten 2017 2016    
Donaties schoolsupporters 3020,00 1967,5    
Verkoop Afrikaanse 
producten 1704,65     

De Werkplaats Kerstmarkt 2545,00 2.767,38    

Inzamelingsacties:      

Bilhovense Boekwinkel 179,60     
Maaico Maarssen 
/ABNAMRO 270,76     

Hebbien Jacobs/verjaardag 800,00     

Jos Heuer/ Afscheid WP 1932,00     
Giften Stichting Emmaus 
Bilth 1500,00 3.300,00    

Emmaus Domstad  2.850,00    

Gift St. Willems-Koopfonds 1000,00 1.000,00    

St Ibafu  500,00     

Wereldfeest Bilthoven  213,30    

Totale inkomsten 13452,01 12098,18    

      

Uitgave 2017 2.016    

Organisatiekosten 700,3 570,22    

      

Totaal Project kosten 9346,08 4.635,00    

      

Totale uitgave 10046,38 5.205,22    

      

Netto resultaat 3405,63 6892,96         
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Toelichting bij de balans en staat van baten en 
lasten    

Waarderingsgrondslagen      

De posten zijn, tenzijn anders vermeld 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.  

      

      

Specificatie uitgaven      

      

Organisatiekosten      

Bank 237,56     

Website S.S. Ampofo 108,74     

druk/kopieerwerk 354     

mailing Wijk vogelzang      
Totaal 700,3     

      

Bibliotheek      

totale projectkosten 4458     

Gehele bouwkosten,      
inrichting, meubulair, 
boeken      

Njetina      

laatste fase toiletgebouw 1604     

incl. wasbakken en water-      

voorziening      

13 Public schools      

Gemaakte kosten uitdelen  487,18     
spullen tijdens onze reis 
2017      

Sewing Project/ Naaischool      

Productie Afrik. schorten, 1673     

 tasjes, wanten      

labels 1000stuks 713,9     

Lockmachine 310     

2 ventilatoren incl montage 100     

Totaal Sewing school 2796,9     

      

Totale projectkosten 9346,08      

      

  Totale uitgave                               10046.38 T     
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Indra met 2 moeders die betrokken zijn bij het maakproces van de Ghanese producten.  

 
     

 

 

 

 

 

Stichting Ghana schoolsupport, 13-2-2018 

 

 

www.ghanaschoolsupport.nl 

info@ghanaschoolsupport.org 

Tel. 030-2252467 

 

http://www.ghanaschoolsupport.nl/
mailto:info@ghanaschoolsupport.org

