Jaarverslag Stichting Ghana schoolsupport 2019
In dit jaarverslag van de Stichting Ghana schoolsupport beschrijven wij de volgende zaken:
1) Project Kleuterschool Akaasu
2) Project schoolmeubilair 2 (uitbreiding)
3) Project Speeltoestellen (uitbreiding)
4) Project Naaiproducten
5) Project Kleuterschool Alata
6) Project lezen, voor elk kind een leesboek!
7) Project ICT klaslokaal
8) Samenwerking St. Wilde Ganzen
9) Communicatie
10) Activiteiten 2020
11) Financiële informatie, Balans, Staat van baten en lasten
12) Dankwoord

1) Project Kleuterschool Akaasu
In het voorjaar van 2018 heeft de stichting het advies van het “coordination team” overgenomen
om een kleuterschool bij de basisschool Akaasu te laten bouwen. De basisschool 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 max. tachtig kleine kinderen
eerder met onderwijs starten. Afgelopen maart is de kleuterschool met een grote ceremonie
geopend. Bestuurslid Els Bonten heeft de kleuterschool bezocht in februari en heeft het mooie
resultaat kunnen zien. Het project is deels gefinancierd met een donatie a € 2000 van Stichting
Emmaus Bilthoven, het overige deel komt uit de eigen algemene middelen. Langs deze weg
danken wij de Emmaus Bilthoven voor hun bijdrage!
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Els Bonten bestuurslid bezoekt Kleuterschool Akaasu

2) Project schoolmeubilair 2 (uitbreiding)
Extra schoolmeubilair is in april besteld voor de Corsa school. Deze school is per abuis niet
meegenomen in het meubelproject van 2018. Geleverd zijn 4 bureaus met stoelen voor
docenten, 7 lange schoolbanken voor de kleuterklassen (6 zitplaatsen per bank) en 18
schoolbanken voor de basisschool (min. 36 zitplaatsen) in totaal 82 zitplaatsen. Dit extra
meubilair is betaald uit de algemene middelen.
3) Project Speeltoestellen (uitbreiding)
Naar aanleiding van de eerste prototypes die zeer enthousiast zijn ontvangen op een aantal
scholen zijn begin april zijn 2 nieuwe goalsets en ballen besteld. Drie nieuwe stalen vierzitschommels zijn tevens besteld met het geld van de Werkplaats. Alle speeltoestellen werden
lokaal gemaakt door een lasser. In totaal is hieraan €1134 besteed vanuit de algemene middelen.
4) Project Naaiproducten
Alle 400 producten die in 2016 in onze naaischool waren gemaakt zijn inmiddels verkocht! Het
merendeel via EkoPlaza en Moos in Bilthoven. Omdat er nog steeds vraag is naar de vrolijke
gekleurde schorten en ovenwanten is begin januari 2019 een nieuwe opdracht gegeven aan de
naaischool. We hebben ook nieuwe producten bedacht: slingers en grote (boodschappen)tassen.
Overlegd met onze naaidocent Bismark over modellen en stoffen en vervolgens is Bismark aan de
slag gegaan. In totaal zijn 415 producten gemaakt nl. 60 keukenschorten (30 recht en 30 punt),
200 kleine tasjes, 50 grote (boodschappen)tassen, 80 ovenwanten en 25 slingers. Naast de
studenten van de naaischool, zijn goede naaisters uit het dorp gevraagd om te assisteren. Door
mee te helpen aan de productie kon men een salaris verdienen. Els Bonten, bestuurslid van de
stichting, heeft de producten tijdens haar zelf betaalde reis in Ghana opgehaald. Wij danken Els
voor het gratis vervoeren van de producten naar Nederland! Verkoop van de producten vindt
plaats via Moos en EkoPlaza in Bilthoven. We hopen natuurlijk weer op een fantastische verkoop
want uit de opbrengst kunnen we weer nieuwe projecten starten. Voor de maakkosten is €2307
in totaal betaald. In 2019 is voor €1615 verkocht aan naaiproducten. Daarnaast is €832 is
verkocht tijdens de Paasmarkt van de Werkplaats. Dit bedrag is opgenomen in de totaal post van
de balans van de inkomsten van de Paasmarkt (€4142,97). Totaal verkochte producten is €2447.
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5) Project Kleuterschool Alata
Er was al een lagere school in het dorpje Alata, maar voor kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar was
er geen huisvesting. Dankzij de opbrengst van de kerst- en paasmarkt bij Kindergemeenschap De
Werkplaats uit Bilthoven hebben we een mooie kleuterschool kunnen realiseren. De kinderen en
hun ouders in Alata zijn heel blij en dankbaar met de steun van kinderen van de basisschool en
het middelbaar. Wij
danken alle werkers,
medewerkers en ouders
voor hun hulp en giften!
Maart 2019 startten we
met de eerste fase van de
bouw van de
kleuterschool. Om de
betrokkenheid van de
Alata gemeenschap te
vergroten en ook om
kosten te besparen
hebben de bewoners van
het dorp geholpen met
het maken van honderden
stenen met een mal, ze
hebben de
Blije gezichten bij de opening van kleuterschool Alata

funderingsruimte gegraven en volgestort met beton. Daarna hebben de lokale vaklieden zoals
metselaars, timmerlieden e.d. de klus verder geklaard. Na de ontvangst van foto’s en video’s
hebben we besloten geld over te maken voor de tweede fase. Deze bestond uit het metselen van
de behuizing en het plaatsen van kozijnen. Ook hiervan hebben we film- en fotomateriaal
ontvangen en vervolgens opnieuw een deel van het geld overgemaakt. In de derde fase is het
dak gerealiseerd en een betonnen vloer gestort. De laatste fase betrof het stuc- en schilderwerk,
het afhangen van de deuren etc. De afronding vond plaats begin november 2019.
Het ontwerp van deze kleuterschool is precies gelijk aan het design en de afmetingen van onze
eerste kleuterschool bij Akaasu, nl ca. 12 x 6 meter. De totaalkosten voor de realisatie van dit
gebouw komen neer op €4751. Er kunnen 50 tot 80 kinderen van 4 jaar en ouder starten met
onderwijs. In Alata is men heel blij want door de komst van de kleuterschool starten kinderen
eerder met het leren van cijfers, letters etc. Goed voor hun eigen ontwikkeling, maar ook fijn
voor de onderwijzers die anders op de lagere school geconfronteerd worden met kinderen met
een leerachterstand. Een bijkomend voordeel is dat wanneer kinderen naar de kleuterschool
gaan ouders meer kunnen werken en dat heeft een gunstige invloed op hun gezinsinkomen. Met
de hulp van de Kindergemeenschap Werkplaats hebben we weer een kleine Afrikaanse
gemeenschap de goede kant opgeholpen!
6) Project lezen, voor elk kind een leesboek!
Dit project is mogelijk gemaakt door Emmaus Domstad, zij hebben het totale project
gefinancierd! In de maand juli 2019 zijn 3500 leesboeken afgeleverd aan ‘onze’ 14 basisscholen.
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De afgelopen jaren is tussen de stichting GSS en Biblionef Nederland/Ghana een prettige
samenwerking ontstaan. Eerste contacten zijn gelegd voor het Bibliotheekproject dat we bij de
Corsa school in 2016 hebben gerealiseerd: we hebben een bibliotheek opgezet om de
leesvaardigheid te verbeteren van de 500 schoolkinderen van de Corsa school. Biblionef Ghana
heeft destijds honderden leesboeken gratis beschikbaar gesteld voor deze bibliotheek. Graag
willen wij ‘onze’ 14 basisscholen in Ghana ook voorzien van leesboeken om zo de leesvaardigheid
en Engelse kennis van kinderen op al deze scholen te verbeteren. Het lokale ‘’coordination team’’
heeft voorjaar 2019 een vergadering belegd waar alle schoolhoofden van de 14 scholen aanwezig
waren. Het leesboeken-project is besproken en men was zeer enthousiast. Biblionef Ghana heeft
3500 leesboeken (250 leesboeken per school) geleverd in de zomer van 2019.

De kinderen tonen de leesboeken

Biblionef Ghana levert de boeken, maar stelt een workshop verplicht: van iedere school moet 1
docent een workshop volgen waarin hij/zij leert hoe je ervoor zorgt dat kinderen regelmatig gaan
lezen. De stichting GSS zal boekenkasten laten maken door plaatselijke vaklieden zodat de
boeken op een vaste plaats worden aangeboden. Inmiddels heeft de Corsa school al een aantal
jaren ervaring opgedaan met de bibliotheek. Schoolhoofd Anane Korsah heeft het lezen
geïntegreerd in het schoolprogramma en kinderen zijn veel beter gaan lezen en daarnaast is hun
Engels verbeterd. De kosten voor dit leesboekenproject bedragen in totaal €1280 (incl. fee
Biblionef Ghana, transport Accra naar Sefwi Bekwai, een workshop organiseren voor 14 scholen
en de levering van boekenkasten om de boeken in op te ruimen). Met dit leesprogramma
worden op de 14 basisscholen in Ghana 3500 kinderen bereikt.
7) Project ICT klaslokaal
20 computers incl. beeldschermen, tafels en stoelen (in totaal 65 items) die gedoneerd zijn door
de basisschool de Polsstok in Amsterdam, zijn verzonden naar Ghana voor de Corsa school. Bij
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aankomst zijn alle computers goed nagekeken en is een nieuwe versie van Windows 7
geïnstalleerd. Daarnaast zijn ook een aantal beeldschermen en muizen en toetsenborden
vervangen. De stichting gaat de Corsa school helpen met het opzetten van een ICT klaslokaal
(2020). De kosten voor het transport en de reparaties bedragen in totaal €886. Langs deze weg
bedanken wij de basisschool de Polsstok in Amsterdam!
8) Samenwerking St. Wilde Ganzen
We zijn heel trots dat de stichting Wilde Ganzen heeft besloten met
ons te willen samenwerken vanaf 2020. Dit betekent een extra
financiële ondersteuning van onze projecten in Ghana.
Voordat de samenwerking tot stand kwam hebben we nog wel wat
werk moeten verzetten: het Ghanese ‘’Committee of Headmasters’’ waar wij mee samenwerken moest
geregistreerd worden als NGO in Ghana en ook zijn er diverse samenwerkings-, project-, en
integriteitsovereenkomsten getekend conform de standaard van St. Wilde Ganzen. Op hun verzoek
hebben we een plan voor 2020 gemaakt. Zie verder hoodstuk 10.

9) Communicatie
Er zijn in juli en december nieuwsbrieven verzonden en er is één 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 kleuterscholen Alata en Akaasu en het leesboeken project. Ook zijn er publicaties verschenen
over de inzamelingsactie van De Werkplaats kindergemeenschap uit Bilthoven.
Op advies van de webbeheerder is de stichting overgestapt naar Strato die de website host.
Tevens wordt het emailsysteem gebruikt van Strato.
10) Activiteiten 2020
Door de samenwerking met St. Wilde Ganzen wordt onze impact in de regio Sefwi Bekwai
vergroot. Immers St. de Wilde Ganzen gaat de goedgekeurde projecten met 33% financieren.
Afgelopen september is er een plan 2020 opgesteld met het “’committee of Headmasters”” en
daar kwamen de volgende activiteiten uit voortgevloeid.
a) Het realiseren van 2 kleuterscholen voor de gemeenschappen Kofikrom en Sukusuku. De
kleuterscholen zullen onder de verantwoordelijkheden vallen van de primaryschool van
Kofikrom en Sukusuku. De stichting had reeds 6 speeltoestellen (3 goalsets en 3 4-zits
schommels) uitgeleverd aan een aantal scholen. Dit jaar zullen er 11 sets goals incl. 2 ballen
en 11 4-zits schommels geleverd worden die door een lokale lasser gemaakt worden.
Daarmee zullen alle 14 scholen een goalset en een schommel ontvangen en worden de
scholen aantrekkelijker voor de kinderen! Dit stimuleert het leerklimaat. De totale kosten
bedragen voor het gehele project in totaal €17.920 waarvan de St. GSS 2/3 financiert het
overige deel zal Wilde Ganzen bijdragen. De gemeenschappen zal worden gevraagd om een
eigen bijdrage te leveren ter waarde van ca. €1040. Deze bijdrage zal in de vorm van arbeid
opgebracht worden. Hiermee wordt het commitment verstrekt tussen de ontvangers en de
donoren. Projectfinanciering zal via de Wilde Ganzen gerealiseerd worden.
b)

Daarnaast zullen er een aantal kleine activiteiten rechtstreeks (buiten om de Wilde Ganzen)
met de scholen gedaan worden. Zo zal het ICT klaslokaal gerealiseerd worden en zullen er
weer producten van de naaischool besteld worden.
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c) In de loop van het jaar zal een nieuw plan voor 2021 ontwikkeld worden samen met het
“Committee of Headmasters” en Wilde Ganzen.
11) Financiële informatie, Balans, Staat van baten en lasten
Balans 2019
31-122019

Activa
Bank

18894

31-122018

Passiva
7827 Alg. reserve
Bestem. reserves
Naaischool
Alata Kleuterschool
Pr. Speeltoestellen
St. Wilde Ganzen
ICT Klaslokaal
Naai producten
crediteuren

Totaal
Staat van baten en lasten
Inkomsten
Donaties schoolsupporters
Verkoop Afrikaanse producten
De Werkplaats Team 4,
kerstactie
De Werkplaats BO Paasmarkt
Giften Stichting Emmaus Bilth
Giften Emmaus Domstad
Gift St. Willems-Koopfonds
Triodos Foundation
ST. De grootste Familie v NL
Totale inkomsten

18894

7827

2019
3235,00

2018
3055,00
1071,25

1728,97 3303,27
4142,97
1000,00 2000,00
2470,00
1000,00 1250,00
2500,00 1000,00
6000,00
23692,27 11679,52

Uitgave
Organisatiekosten
Totaal Project kosten
Totale uitgave

2019
471,60
12153,15
12624,75

2018
628,11
9346,08
9974,19

Netto Kasstroom
tbv bestaande reserves
tbv nieuwe reserves

11067,52
5335,00
13500,00
2902,52

1705,33

1615,33

31-122019

31-122018

4349

1.447

1045
0
0
12000

1.500
4.000
880
0

500
1000

0
0

0
18894

0
7.827

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
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als zij zijn gerealiseerd.
Toezeggingen aan projecten worden voor zover zij niet zijn uitgekeerd gereserveerd.
Specificatie uitgaven
Organisatiekosten
Bank
Website
druk/kopieerwerk
mailing Wijk vogelzang
Totaal

2019
323,18
66,32
82,10

2018
239,90
218,81
169,40

471,60

628,11

455,00

1225,37
3998,00
4476,00
5686,00
220,00
202,80

Sewing Project/ Naaischool
Project Akaasu, Kleuterschool
Project schoolmeubels 1
Project schoolmeubels 2
Project Speeltoestellen
Kennisuitwisseling
415 Naai Producten
Project Kleuterschool Alata
Project Leesboeken
Project ICT klaslokaal
Kosten NGO Committee
Totale projectkosten

2307,15
4751
1280,00
886,00
605,00
12153,15 15808,17

Totale uitgave

12624,75 16436,28

735,00
1134,00

12) 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 zijn we zeer
blij met de fantastisch samenwerking met de Kindergemeenschap De Werkplaats. Wij danken
dan ook de directie, medewerkers en de werkers (kinderen) die zich zo inspannen om de
Ghanese scholen te ondersteunen!
Graag willen wij de Emmaus Bilthoven en Domstad, Stichting Willems-Koop fonds enorm
bedanken voor hun jaarlijkse steun aan onze stichting! Dit jaar hebben ook weer mogen rekenen
op Triodos Foundation. Afgelopen najaar hebben we naar aanleiding van een bezoek en
presentatie voor de St. De grootste familie van Nederland helpt in het mediapark in Hilversum
een geweldig financiële ondersteuning ontvangen voor de bouw van de kleuterschool Kofikrom.
Beide organisaties danken wij hartelijk voor hun gift!
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Tenslotte willen wij graag de heer G. Bolink bedanken die als onafhankelijk financieel adviseur
reeds voor het vierde 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, 1-2-2019

www.ghanaschoolsupport.nl info@ghanaschoolsupport.org
Koppellaan 6 Bilthoven, Tel. 030-2252467
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