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Jaarverslag Stichting Ghana schoolsupport 2018 
In dit jaarverslag van de Stichting Ghana schoolsupport beschrijven wij de volgende zaken:  

1) Project schoolmeubilair 1 + 2  

2) Naaischool 

3) Project Kleuterschool Akaasu  

4) Project Speeltoestellen 

5) Kennisuitwisseling 

6) Communicatie 

7) Activiteiten 2019 

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

9) Dankwoord 

 

1) Project schoolmeubilair 1 + 2 (meer dan 1000 zitplaatsen gerealiseerd) 

Toen wij in september 2017 samen met Esther Aniwaa, op eigen kosten naar Ghana gingen, 

bezochten we 13 geselecteerde arme ‘public schools’. We schrokken van de slechte 

voorzieningen: kinderen lagen op de grond sommen te maken en als ze zitten dan is het vaak 

opgepropt op een schoolbank. Terug in Nederland besloten we dat we al deze dertien scholen 

zouden kunnen helpen met meubilair. In overleg met de schoolhoofden is er een inventarisatie 

gemaakt naar de behoefte aan meubilair. In het voorjaar van 2018 hebben wekenlang lokale 

timmerlieden en kleine bedrijfjes het meubilair vervaardigd. Inmiddels beschikken alle scholen 

over grote en kleine schoolbanken en tafels en stoelen (zie foto links). Dit eerste meubelproject 

betrof 520 zitplaatsen voor schoolkinderen voor 13 public schools. Daarnaast is op diverse 

scholen klein onderhoud gepleegd  en zijn er ook leerboeken geleverd. 

Links de oude situatie, kinderen maken sommen op de vloer. Rechts de situatie zoals die nu is: lokaal gemaakte schoolbanken met de 

initialen van onze Stichting. KG staat voor Kindergarten, alle meubels zijn genummerd. 

Dit project was zo succesvol maar ook noodzakelijk dat de Stichting in de zomer het verzoek 

kreeg nog zo’n aantal meubilair te leveren. Aan dat verzoek is snel gevolg gegeven en in 

oktober/november vorig jaar is weer een ruim aantal schoolmeubels (540 zitplaatsen) geleverd 

aan de 13 public schools.  

Deze 2 meubelprojecten zijn gefinancierd door inzamelingsacties van de Kindergemeenschap De 

Werkplaats in Bilthoven. Een groot deel is ingezameld voor het afscheid van de oud-directeur 

Bedrijfsvoering Jos Heuer (€1932 december 2017), de inzameling van de kerstmarkt van de 

basisschool december 2017 (€2545), inzameling van de Santa run, team 4 a € 3303 en een gift 

van €1000,00 van de Triodos Bank te Zeist. Het overige deel  kwam uit de algemene middelen a 
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€1382 van de Stichting. Het totale project schoolmeubilair 1 + 2 bedroeg €10.162.  Wij danken 

hierbij De Werkplaats (basisonderwijs en voortgezet) en de Triodos bank voor deze enorme 

mooie inzet en schenking!  

2) Naaischool 

De continuïteit van de naaischool is goed geborgd. De voortgang van de schoolresultaten van de 

studenten (meisjes) gaat voorspoedig. We zijn erg tevreden over de naaidocent Bismark die we 

extra gaan belonen. De verwachting is dat de eerste twee meisjes hun diploma aankomende 

zomer gaan halen. Dit is een erkend diploma in Ghana  (NAVTI).  

In 2018 is een groot deel van de 

door onze door de naaischool 

gemaakte schorten, ovenwanten, 

tafellakens en tasjes verkocht en 

zullen we een nieuwe opdracht 

geven om producten te laten 

maken voor de Nederlandse markt. 

EkoPlaza en Moos in Bilthoven 

verkopen ze belangeloos. Met deze 

nieuwe opdracht worden de 

studenten ook in staat gesteld wat 

te verdienen in de naaischool. De totale omzet van de verkochte producten bedroeg het 

afgelopen jaar € 1066. De exploitatiekosten bedroegen €1225,00 (salaris Sewing Master, 

onderhoud, materiaal, naalden e.d.). Het tekort is betaald uit de algemene middelen. We zijn 

content dat de naaischool bijna break even draait.  

3) Project Kleuterschool Akaasu    

In het voorjaar van 2018 heeft de stichting op advies van het “’coordination team”” het besluit 

genomen om een kleuterschool voor de Akaasu gemeenschap te laten bouwen. De basisschool 

Akaasu beschikt niet over een eigen kleuterschool en kinderen tussen de 4-6 jaar moeten óf een 

heel eind naar een andere kleuterschool lopen óf thuis blijven. Vaak beginnen deze kinderen met 

een achterstand op school. Met de komst van deze kleuterschool (project 7) kunnen tachtig 

kleine kinderen eerder met onderwijs starten. Door de vele en heftige regenval is er vertraging 

ontstaan in het bouwproces. Inmiddels is de vierde en laatste fase (stucen, vloer storten en 

verven) bijna gereed. De verwachting is dat dit project de komende maanden wordt opgeleverd. 

Het gehele project is inmiddels betaald en het totaal dat geïnvesteerd is bedraagt €3998. De 

Emmaus Bilthoven heeft onze projectaanvraag gehonoreerd en heeft €2000 gefinancierd voor dit 

project. Het resterende bedrag is betaald uit de algemene middelen. Langs deze weg danken wij 

de Emmaus Bilthoven voor hun bijdrage!  

4) Project speeltoestellen (klein project met een grote impact!)  

In het voorjaar werd onze stichting aangenaam verrast door leerlingen van groep 7 van 

basisschool De werkplaats. De kinderen vroegen of ze een inzamelingsactie op school mochten 

organiseren voor de Stichting. Uiteraard hebben wij dit fantastische initiatief snel omarmd en de 

kinderen organiseerden een markt waar ze allerlei lekker eten zoals pannenkoeken verkochten. 

Voor de mooie opbrengst van €121,00, hebben de kinderen in overleg met ons hun eigen 

bestemming geformuleerd: ze zouden het leuk vinden als van dat geld goaltjes gemaakt zouden 
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kunnen worden. Dat hebben we voorgelegd aan onze coördinator in Ghana en hij vond het heel 

bijzonder dat kinderen op de WP zo begaan zijn met de kinderen in Ghana! Op onze Ghanese 

scholen zijn geen sport- of speeltoestellen beschikbaar. De Stichting heeft na de zomer opdracht 

gegeven om 2 doeltjes met netten te laten maken en er zijn ook nog 2 goede voetballen 

aangeschaft. Begin december zijn de doeltjes en ballen geleverd en de kinderen mochten er 

direct mee spelen, ze waren super er blij mee!!! Zie het resultaat op de foto. De sportspullen zijn 

geschonken aan de Corsa school met ca. 500 leerlingen. Deze speeltoestellen incl. 2 ballen 

hebben €220,00 gekost. Het tekort (€220-€121=€99,00) is gefinancierd uit de alg. middelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De reacties van de kinderen waren overweldigend. De Headmaster stuurde ons het volgende      

whatsapp bericht; ‘’our school pupils were overwhelmed with joy upon seeing the sport 

equipment! They trooped to the field to play’’  

Namens het schoolhoofd danken wij de werkers (kinderen) en medewerkers van De Werkplaats 

Basisonderwijs voor deze leuke en spontane actie! 

5) Kennisuitwisseling 

Onze coördinator schoolhoofd Anane Korsah had een grote wens om Nederland eens te 

bezoeken en hier een kijkje te nemen op diverse basisscholen en te leren en te ervaren hoe de 

basisscholen hier werken. Hij heeft zijn reis zelf betaald. John en Indra van de stichting hebben 

een programma voor hem gemaakt: Anane heeft in tien dagen tijd 8 basisscholen bezocht: 5 in 

Amsterdam, één in Utrecht en twee in Bilthoven. De Julianaschool en uiteraard ook De 

Werkplaats in Bilthoven waar de Stichting veel mee samenwerkt. Alle schoolhoofden hebben 

hem heel warm ontvangen en wilden graag hun kennis met hem delen. Het is voor Anane een 

ongelofelijk mooie ervaring geweest. Hij vond het heel bijzonder hoe leerkrachten hier heel 

betrokken met hun leerlingen omgaan, veel in gesprek met ze zijn, een positieve benadering 

hanteren, vertrouwen stellen in kinderen en kinderen verantwoordelijkheid geven. Daarnaast 

was hij onder de indruk van de faciliteiten zoals computers op de scholen etc. Een prachtige 

ervaring! Met een hoofd vol kennis en plannen en voorzien van 5 laptops (gratis nagekeken door 

Dutchnet in Bilthoven) vertrok Anane weer graag naar zijn familie. De kosten a €202 (uit 

algemene middelen) die in de balans benoemd zijn voor deze kennisuitwisseling hebben 
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grotendeels betrekking op de extra bagagekosten voor het vervoeren van de 5 laptops terug naar 

Ghana plus een declaratie voor vervoer voor Anane.    

 

Als dank voor de inzet kregen John en Indra een mooie Ghanese jurk en blouse gemaakt in de naaischool van Anane 

6) Communicatie 

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

wijk Vogelzang in Bilthoven. Daarnaast zijn nog andere adressen in de gemeente de Bilt voorzien 

van een nieuwsbrief. In de lokale nieuwsbladen zijn diverse publicaties verschenen over de twee 

meubelprojecten, project kleuterschool en de inzamelingsacties van De Werkplaats e.d.   

In het najaar heeft zich iemand gemeld bij de Stichting om pro deo te helpen om de website te 

beheren en te verbeteren. Nicolaj vd Bruggen heeft de website geupdate en is enthousiast aan 

de slag gegaan en zal de komende tijd nog een aantal verbeteringen door voeren. Namens deze 

weg bedanken wij hem nogmaals voor al zijn mooie inspanningen!  

Vanaf 2019 zal de website gratis gehost worden bij het bedrijf Springkussenfabriek BV. Hierdoor 

zal de stichting kosten besparen. Wij danken dit bedrijf hartelijk voor deze jaarlijkse 

ondersteuning!    

7) Activiteiten 2019 

a) Afronding Akaasu Kleuterschool 

Begin 2019 zal de stichting zich vooral richten op de afronding van het Akaasu Kinderschool 

project.  

b) Start Project Alata Kleuterschool 

Daarnaast heeft het bestuur begin januari op advies van het ‘’coordinationteam’’ in Ghana 

toegestemd in de wens om een tweede kleuterschool te laten bouwen voor de Alata 

gemeenschap die ook is gesitueerd in de regio Sefwi Bekwai. De komende maanden zullen 

hiervoor alle voorbereidingen getroffen worden; dat betekent in overleg met de Chief van 

het dorp om grond te verwerven, bouwplannen uitwerken in samenwerking met het 
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schoolhoofd Alata en kostenramingen maken etc. We hopen dan binnen enkele maanden te 

kunnen starten met de bouw. Dit project zal voor een groot deel gefinancierd worden uit de 

inkomsten opgebracht uit de kerstactiviteiten 2018 van De werkplaats VO en de Paasmarkt 

van De Werkplaats BO 2019, evt. aangevuld uit de algemene middelen.   

c) Nieuwe Ghanese producten  

Begin januari is reeds een opdracht verstrekt om 415 nieuwe producten te laten maken in de 

naaischool. We hopen dat deze nieuwe producten in maart in de winkels liggen van EkoPlaza 

en Moos. in Bilthoven. De artikelen kunnen ook direct bij de stichting besteld worden. 

Bekeken wordt hoe we dat via de website kunnen realiseren. 

d) Project speeltoestellen 

De stichting heeft de intentie om het project Speeltoestellen uit te breiden op 4 scholen. 

Hiervoor zal overleg plaatsvinden met het coordinationteam in Ghana. Formeel besluit moet 

nog genomen worden. €880.00 extra. 

e) In de loop van het eerste halfjaar zal het bestuur in overleg met het coordinationteam in 

Ghana onderzoeken welke nieuwe projecten gestart kunnen worden.  

 

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

Balans 2018      

 

31-12-
2018 

31-12-
2017  

31-12-
2018 

31-12-
2017 

Activa   Passiva   

Bank 7826,82 12583,58 Algemene reserve 1.446,82 2.083,58 

   Bestemmingsreserves  

   Naaischool 1.500,00 1.000,00 

   13 public schools  4.500,00 

   

Akaasu 
kleuterschool 0,00 5.000,00 

   Alata Kleuterschool 4.000,00  

   

Project 
Speeltoestellen 880,00  

      

      

    7.826,82 12.583,58 

   crediteuren 0,00 0,00 

Totaal 7826,82 12583,58  7.826,82 12.583,58 

      

Staat van baten en lasten       

      

Inkomsten 2018 2017    

Donaties schoolsupporters 3060,00 3020,00    
Verkoop Afrikaanse 
producten 1066,25 1704,65    
De Werkplaats Kerstmarkt 
BO  2545,00    
De Werkplaats Santa run 
2017 3303,27     

Inzamelingsacties:      

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

Hebbien Jacobs/verjaardag  800,00    

Jos Heuer/ Afscheid WP  1932,00    

Giften Stichting Emmaus Bilth 2000,00 1500,00    

Gift St. Willems-Koopfonds 1250,00 1000,00    
St Ibafu   500,00    

Triodos Bank 1000,00     

Totale inkomsten 11679,52 13452,01    

      

Uitgave 2018 2017    

Organisatiekosten 628,11 700,3    

      

Totaal Project kosten 15808,17 9346,08    

      

Totale uitgave 16436,28 10046,38    

      

Netto resultaat -4756,76 3405,63    

      

Toelichting bij de balans en staat van baten en lasten    

Waarderingsgrondslagen      

De posten zijn, tenzij  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 2018 2017    

Bank 239,90 237,56    

Website 218,81 108,74    
druk/kopieerwerk 169,40 354    

mailing Wijk vogelzang      

Totaal 628,11 700,3    

      

Bibliotheek Corsa  4458    

Njetina  1604    
13 Public schools  487,18    

Sewing Project/ Naaischool 1225,37 2796,9    
Project Akaasu, 
Kleuterschool 3998,00     

Project schoolmeubels 1 4476,00     

Project schoolmeubels 2 5686,00     

Project Speeltoestellen 220,00     
Kennisuitwisseling 202,80     

Totale projectkosten 15808,17 9346,08    

      

Totale uitgave 16436,28 10046,38    
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9) Dankwoord 

De Stichting kijkt zeer tevreden terug op het afgelopen jaar. Het is een voorrecht om dit werk te 

mogen doen en iets te betekenen voor kleine Afrikaanse gemeenschappen. De brede steun 

wordt ontvangen van schoolsupporters, vrienden, familie, wijkgenoten wijk Vogelzang te 

Bilthoven en bewoners uit de gemeente de Bilt wat hartverwarmend is. Daarnaast is het 

fantastisch hoe de samenwerking met de Kindergemeenschap De Werkplaats zich ontwikkeld 

heeft en te zien hoe directie, medewerkers en de werkers (kinderen) zich zo inspannen om de 

Ghanese scholen te ondersteunen!  

Graag willen wij de Emmaus Bilthoven en Stichting Willems-Koop fonds enorm bedanken voor 

hun jaarlijkse steun aan onze stichting!  

Tenslotte willen wij graag de heer G. Bolink bedanken die als onafhankelijk financieel adviseur 

reeds voor het derde jaar ons jaarverslag, de balans en Staat van baten en lasten controleert.   

We zijn dankbaar voor alle steun wat een gevoel geeft dat we het samen doen! Hartelijk dank 

daarvoor!   

Stichting Ghana schoolsupport, 6-2-2019 

 

www.ghanaschoolsupport.nl    info@ghanaschoolsupport.org 

Koppellaan 6 Bilthoven, Tel. 030-2252467 

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

