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Jaarverslag Stichting Ghana schoolsupport 2020 
In dit jaarverslag van de Stichting Ghana schoolsupport beschrijven wij de volgende zaken:  

1) Project met St. Wilde Ganzen   

2) Project ICT-klaslokaal 

3) Ghanese producten 

4) Communicatie 

5) Samenwerking Stichting Wilde Ganzen 

6) Activiteiten 2021 

7) Financiële informatie, balans, staat van baten en lasten 

8) Dankwoord 

1) Project met Wilde Ganzen 

Project met Stichting Wilde Ganzen projectnummer 2018.0279 bestaat uit  2 kleuterscholen 

(T.b.v. de primary school Kofikrom en Sulusuku) en 22 sets speeltoestellen t.b.v. 14 scholen. 

Met onze stichting ondersteunen wij 14 basisscholen en hun leerlingen. Van deze 14 

basisscholen beschikken er inmiddels 4 over een kleutergebouw. Begin dit jaar zijn de 

voorbereidingen gestart voor de bouw van de kleuterschool bij basisschool Kofikrom. We hebben 

inmiddels een vast ontwerp voor het gebouw wat identiek is aan de reeds eerder gerealiseerde 

twee kleuterscholen bij Akaasu en Alata. De capaciteit is geschikt voor ca. 50 tot 80 kleuters per 

gebouw. Er is een grote behoefte aan kleutergebouwen. Kleuteronderwijs is slecht georganiseerd 

en is een hiaat in het onderwijssysteem. Soms zie je dat kinderen onder een grote boom of in 

een noodvoorziening worden opgevangen of kinderen blijven tot de primary school gewoon 

thuis. Hierdoor ontstaan al direct leerachterstanden die op de primary school ingehaald moeten 

worden. Door de nieuwe kleuterscholen worden kinderen in staat gesteld op een goede manier 

onderwijs te krijgen en spelenderwijs te leren.  

 

Het eigenaarschap van de kleuterscholen ligt bij de scholen zelf, zij zijn verantwoordelijk voor het 

organiseren van het kleuteronderwijs en het aantrekken van nieuwe kinderen. De lokale 

Ghanese overheid zorgt voor de aanstelling en betaling van docenten wanneer er een 

kleuterschool wordt opgeleverd.  

 

We werken in Ghana met een vast bouwteam dat inmiddels goed is ingewerkt. Door onze 

reguliere activiteiten stimuleren we de lokale economie en dat biedt inkomensperspectief voor 

vele vaklieden. Om het commitment bij het project te vergroten wordt een bijdrage gevraagd 

aan de lokale gemeenschap. Deze bijdrage wordt geleverd in de vorm van arbeid. Vaak graven de 

mannen de fundering, maken ze de stenen of helpen ze bij het metselen. Afgelopen februari is 

daadwerkelijk met de bouw gestart. Bouwblokken werden door middel van een mal gemaakt en 

de fundering gegraven en gestort. Daarna de tweede fase: het metselen van de bouwblokken en 

het plaatsen van kozijnen.  In de derde fase werd de dakconstructie op het gebouw gezet, de 

zinken dakplaten op het dak gemonteerd en werden vloeren gestort. In de laatste en vierde fase 

is het gebouw gestuct en afgewerkt en geschilderd. Ook is lokaal schoolmeubilair gemaakt en 
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geleverd. Eind mei 2020 werd het hele gebouw bij Kofikrom opgeleverd. Direct na deze 

opgelevering is gestart met de bouw van de kleuterschool Sukusuku. Deze is identiek aan alle 

andere kleuterscholen en is in november jl. opgeleverd.  De kleuterschool Kofikrom is voor 100% 

gefinancierd door de ‘’Stichting Grootste familie helpt’’. Triodos Foundation heeft een deel van 

de kleuterschool Sukusuku gefinancierd.   

 

 
rechts; Kleuterschool Kofikrom, bezocht door onze bestuurder Esther Aniwaa (2e van rechts), links kleuterschool Sukusuku 

22 sets speeltoestellen (schommels en voetbalgoals met ballen) 

Het plaatsen van speeltoestellen is een idee van kinderen van De Werkplaats Kindergemeenschap uit 

Bilthoven. Destijds bedacht een aantal kinderen om iets te doen voor de Ghanese kinderen op 

basisscholen. Gestart werd met voetbalgoals en ballen. Daarna bedachten ze schommels en het 

bleek een groot succes te zijn. Kinderen in Ghana werden dolenthousiast en dat deed ons toen 

besluiten in overleg met het Committee of Headmasters om voor alle scholen waar we mee 

samenwerken een set goals en ballen en een vierzitsschommel beschikbaar te stellen. Hierdoor 

worden kinderen gestimuleerd om naar school te komen. Begin van het jaar zijn alle toestellen 

geproduceerd door een lokale lasser en zijn de toestellen van prachtige Ghanese kleuren voorzien. 

Omdat de scholen al vanaf maart 2020  dicht zijn stonden ze gereed op voorraad en zijn afgelopen 

januari en februari bij alle scholen geïnstalleerd.  Stichting Emmaus Bilthoven heeft een deel van dit 

project gefinancierd.  

Totale kosten  van het hele project zijn €17920,00. De Stichting Ghana schoolsupport heeft voor dit 

project €11946 betaald aan Stichting Wilde Ganzen. St Wilde Ganzen heeft dus €5974 bijgedragen.   
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De nieuwe schommels worden met veel plezier ontvangen. 

2) Project ICT- klas 

In 2019 hebben we melding gedaan van het transport van o.a. 20 computers naar Ghana. Na 

aankomst zijn de computers nagekeken en voorzien van Windows 7. Begin dit jaar hebben we bij de 

Corsa school een klaslokaal opgeknapt en zijn er nieuwe tafels en stoelen voor de ICT-klas gemaakt. 

Netwerkbekabeling en 4 UPS-systemen (nodig om korte stroomonderbrekingen op te vangen) zijn in 

de klas aangelegd. Het klaslokaal moest nog wel goed beveiligd worden. Tralies werden geplaatst 

voor ramen en deuren en de pc’s zijn ook nog extra vastgezet aan de tafels. In februari is het project 

opgeleverd. Dit project is gefinancierd door De Werkplaats Kindergemeenschap (Middelbare school, 

team 4. ) Dit team heeft in december 2019 tijdens een kerstactie geld opgehaald voor onze stichting. 

Daarnaast heeft Stichting Emmaus Domstad ook een deel gefinancierd.  Wij danken zowel de 

werkers van De Werkplaats en Emmaus Domstad voor hun hulp! De kosten voor de verbouwingen en 

meubilair zijn €1540,00.  
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Na 10 maanden lockdown mogen de leerlingen eindelijk gebruik maken van het nieuwe ICT klaslokaal! 

3) Ghanese Producten 

Begin vorig jaar is een opdracht gegeven voor 130 Ghanese producten (tassen, wanten, slingers etc.). 

Totale kosten voor deze productie komen op € 1420,00. Deze producten worden in Bilthoven bij 

EkoPlaza en Moos belangeloos verkocht.  

4) Communicatie 

Er zijn in juli en december nieuwsbrieven verzonden en er is één mailing in december verzonden in 

de wijk Vogelzang in Bilthoven. Ook zijn er diverse publicaties verschenen in de lokale kranten over 

de gerealiseerde ICT klas.  

5) Samenwerking Stichting Wilde Ganzen 

Stichting Wilde Ganzen heeft aangegeven graag vervolg te willen geven aan de prettige 

samenwerking met Stichting Ghana schoolsupport. Ze zijn content over hoe de stichting GSS ondanks 

de lockdown in Ghana en Nederland het project tot een goed einde en binnen de gestelde tijd en 

budget heeft weten te realiseren.  Afgelopen weken is het project geëvalueerd, door Wilde ganzen 

goedgekeurd en afgerond. Daarnaast is er nog één belangrijk aandachtspunt voor de Stichting GSS. 

Een van de voorwaarden van St Wilde Ganzen is dat het ‘’Committee of Headmasters’’ in Ghana 

geregistreerd wordt als NGO. Vorig jaar zijn de nodige maatregelen genomen om deze status te 

verkrijgen. Door het bureaucratisch systeem en de langdurige lockdown in Ghana heeft de aanvraag 

voor een NGO enorme vertraging opgelopen. Wij verwachten dat deze in 2021 gerealiseerd zal 

worden.   
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Activiteiten 2021 

In het najaar 2020 en Januari 2021 is in Ghana een vergadering belegd waar het Committee of 

headmasters is samen gekomen om voorstellen te doen voor een nieuw project. Unaniem is door het 

comité van schoolhoofden besloten dat er grote behoefte is aan 2 nieuwe kleuterscholen nl. bij de 

primary school Baakokrom en bij primary school Nyetina. Daarnaast is een verzoek gedaan om voor 

alle 14 scholen meubilair aan te schaffen en sportkleding voor 14 schoolteams in te kopen. Afgelopen 

maanden zijn de plannen gedetailleerd uitgewerkt en zijn nu voorgelegd aan St. Wilde Ganzen ter 

goedkeuring.  We hopen dat we 1 april a.s. kunnen starten. 

6) Financiële informatie, balans, staat van baten en lasten 

 

Balans 2020      

 

31-12-
2020 31-12-2019  

31-12-
2020 

31-12-
2019 

Activa   Passiva   

Bank 16.787 18.894 Alg. reserve 4.787 4.349 

   Naaischool 0 1.045 

   

Wilde 
Ganzen 1.2000 12.000 

   

ICT 
Klaslokaal 0 500 

   

Naai 
product 0 1.000 

   crediteuren 0 0 

Totaal 16.787 18.894  16.787 18.894 
 
 
Staat van baten en lasten       

Inkomsten 2020 2019    

Donaties schoolsupporters 3809,00 3235,00    

Verkoop Afrikaanse producten 1430,65 1615,33    

De Werkplaats VO 2574,19 1728,97    

De Werkplaats BO Paasmarkt 0,00 4142,97    

Giften Stichting Emmaus Bilth 1000,00 1000,00    

Giften Emmaus Domstad 0,00 2470,00    

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

Triodos Foundation 0,00 2500,00    

ST. De grootste Familie v NL 0,00 6000,00    
Tintelingen (Hogeschool 
Utrecht) 3600,00     

Totale inkomsten 13413,84 23692,27    

      

Uitgave 2020 2019    

Organisatiekosten 429,43 471,60    

Totaal Project kosten 15091,67 12153,15    

Totale uitgave 15521,10 12624,75    

      

Netto Kasstroom -2107,26 11.067,52    
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tbv bestaande reserves 14545,00 5335,00    

tbv nieuwe reserves 
-

12000,00 13500,00    

 437,74 2902,52 
 
   

      

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 2020 2019    

Bank 261,33 323,18    

Website 57,00 66,32    

druk/kopieerwerk 88,10 82,10    

mailing Wijk vogelzang      
Overige 23,00     

Totaal 429,43 471,60    

      

Sewing Project/ Naaischool  455,00    

Project Akaasu, Kleuterschool      

Project schoolmeubels 1      
Project schoolmeubels 2  735,00    

Project Speeltoestellen  1134,00    

Kennisuitwisseling      

Naai Producten 1420,00 2307,15    

Project Kleuterschool Alata  4751,00    

Project Leesboeken  1280,00    
Project ICT klaslokaal 1540,00 886,00    

Kosten NGO Committee  605,00    

St. Wilde Ganzen 11946,67     

(Kleuterscolen Kofikrom en      
Sukusuku en 22 
speeltoestellen)      

      

Opleidingskosten in Ghana 185,00     

Totale projectkosten 15091,67 12153,15    

      

Totale uitgave 15521,10 12624,75    
 

7) Dankwoord 

De Stichting kijkt zeer tevreden terug op het afgelopen jaar. Helaas was het door de Corona 

pandemie lastiger om inkomsten te genereren. Het is een voorrecht om dit werk te mogen doen en 

iets te betekenen voor kleine Afrikaanse gemeenschappen. De brede steun wordt ontvangen van 
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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. Helaas kon de jaarlijkse Paasmarkt op de 

basisschool i.v.m. de Corona niet doorgaan. Ondanks dit feit danken wij de directie, medewerkers en 

de werkers (kinderen) die zich zo inspannen om de Ghanese scholen te ondersteunen!  

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

jaarlijkse steun aan onze stichting! Daarnaast danken wij de Hogeschool Utrecht voor het feit dat zij 

haar medewerkers in staat stelde om onze Stichting als “Kerstgeschenk” te kiezen. Hierdoor is €3300 

opgehaald. Via deze weg willen wij graag de medewerkers van de Hogeschool Utrecht enorm 

bedanken.    

Ten slotte willen wij graag de heer G. Bolink bedanken die als onafhankelijk financieel adviseur reeds 

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

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

daarvoor!   

Stichting Ghana schoolsupport, 10-3-2021 

  

www.ghanaschoolsupport.nl    info@ghanaschoolsupport.org 

Koppellaan 6 Bilthoven, Tel. 030-2252467 

   

 

 

http://www.ghanaschoolsupport.nl/
mailto:info@ghanaschoolsupport.org
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De feestelijke opening van de kleuterschool Sukusuku (januari 2021), de eer om het lint door te knippen is aan de chief van het dorp. 


