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Algemene informatie over de Stichting Ghana schoolsupport 

De stichting Ghana schoolsupport is opgericht op 13-10-2015 te Bilthoven.  

Oprichters    : Indra & John van Deemter, Samual Sampene Ampofo 

 

Bestuursleden 

Voorzitter   : Indra van Deemter-Aelbers, info@ghanaschoolsupport.nl 

Secretaris   : Esther Aniwaa  

Penningmeester  : Els Bonten 

Adres Stichting  : Koppellaan 6, 3721 PE te Bilthoven 

Telefoonnummer : 030-2252467 

Emailadres  : info@ghanaschoolsupport.nl 

Ondersteunende werkzaamheden: 

Adviseurs   : John van Deemter, Samual Sampene Ampofo 

Notaris   : Notariskantoor Houwing van Beek te Bilthoven. 

Website  : www.ghanaschoolsupport.nl 

Bank   : Triodos te Zeist 

 

IBAN   : NL63 TRIO 0391 0394 66 

KvK nummer                    : 64356744 

RSIN    : 855630784     

ANBI   : toegekend door de belastingdienst per 1 december 2015  

St. Ghana schoolsupport: geeft 1 of 2 x per jaar een nieuwsbrief en één jaarverslag uit. 

Stichting Ghana schoolsupport werkt samen met: 

St. Emmaus in Bilthoven en Utrecht, St. Willems-Koopsfonds, De werkplaats kindergemeenschap te 

Bilthoven en lokale schoolbesturen in Ghana.  
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Project Schoolbibliotheek Corsa, 2017 

 

 

 

1) Strategie, Missie en doel 

a) Missie Stichting Ghana schoolsupport: 

De stichting Ghana schoolsupport heeft als missie om in Ghana de armoede te bestrijden. Dit doet zij 

door een bijdrage te leveren aan verbetering van de onderwijsvoorzieningen en 

gezondheidsomstandigheden van kinderen op scholen. 

b) Statutaire doelstelling:   

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door  

-het opzetten van kleinschalige projecten in samenwerking met de lokale gemeenschappen in Ghana, 

waardoor de kwaliteit van gezondheidsomstandigheden en leeromgeving op scholen voor kinderen 

zal worden verhoogd. 

-het installeren van toiletgebouwen, bouwen van kleine kleuterscholen, speeltoestellen etc.  alsmede 

het realiseren van (drink)watervoorziening en wasgelegenheid.  

- het helpen verbeteren van de schoolvoorzieningen zoals aanschaf van schoolmeubilair (tafels en 

stoelen), boeken en andere leermiddelen, maar ook het verbeteren van de schoolgebouwen en 

terreinen, welke verbeteringen dienen te worden gerealiseerd met inzet van de plaatselijke bevolking 

(werkvoorziening) en plaatselijk aangeschafte materialen.   

Daarnaast heeft de Stichting tevens het doel om de bewoners van de Gemeente de Bilt en omstreken 

te informeren over hun activiteiten en hen deelgenoot te maken van de doelstellingen van de 

Stichting.  
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De Stichting staat volledig achter de millenniumdoelstellingen 2000 (VN) en draagt direct een klein 

beetje bij een aantal van deze doelstellingen.  

    

 

 

 

 

 

c) Afwezigheid Winstoogmerk : 

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit art. 2 lid 3 van de statuten en uit de feitelijke 

werkzaamheden. De Stichting streeft niet naar winst omwille van winst zelf.  

d) Bestemming liquidatiesaldo : 

Zoals blijkt uit artikel 12 lid 3 van de statuten zal bij een ontbinding van de stichting een batig 

liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met soortgelijke doelstelling.  
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Project lezen, voor elk kind een leesboek, 2019 

2) Algemene informatie Ghana 

Ghana is een land in West-Afrika (Engelstalig) en heeft bijna 24 miljoen inwoners. Ghana is bijna 6 

keer groter dan Nederland en grenst aan Ivoorkust, Burkina Faso, en Togo. Ghana is sinds 1957 

onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. De hoofdstad van Ghana is Accra. Een aantal grote steden 

zijn: Kumasi, Tema, Ho en Tamale. Er heerst een stabiele democratie en Ghana staat bekend om de 

vriendelijke bevolking. Het land heeft een lange kustlijn, wit zand, palmbomen en helderblauw 

water. Het land heeft veel te bieden op het gebied van flora en fauna. Er zijn stukken regenwoud, 

Nationale parken, watervallen en veel wilde diersoorten, zoals: olifanten, krokodillen en antilopen. 

Ghana kent diverse bevolkingsgroepen zoals o.a. de Akan, Ashanti, de Fante en de Ewe met allemaal 

hun eigen inheemse taal. De Europeanen trokken reeds in de 14e eeuw Ghana in om handel te 

drijven en noemde het al snel de ‘’goudkust’’. De Nederlanders kwamen eind 1600 en kregen 

toestemming om diverse forten te bouwen waaronder Fort Nassau en veroverde o.a. het Fort Elmina 

van de Portugezen. In die tijd was er een opperste dominantie van de Nederlanders.  

In de 17e eeuw verschoof de aandacht van de handel in goud naar de slavenhandel waarin 

Nederlanders een bedenkelijke dominante rol speelden. Na diverse oorlogen krijgt het Verenigd 

Koninkrijk de macht in handen. Ze dragen de macht uiteindelijk over aan de Ghanese bevolking in 

1957.  

De landbouw blijft vooralsnog belangrijk voor het land. De zelfvoorzienende landbouw is goed voor 

zo'n 35 procent van het BBP en biedt werk aan ongeveer 75 procent van de arbeidsbevolking.  
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De industrie bedient voornamelijk de thuismarkt van 24 miljoen 

inwoners die gemiddeld zo’n 600 euro/jaar per persoon hebben te 

besteden. Ook de vele Ghanezen die in het buitenland wonen, 

vormen een belangrijke economische factor voor het land. Er is een 

sterke binding met Nederland dat in ieder geval tot 2008 de 

belangrijkste exportpartner van Ghana was. Hoewel er 

verbeteringen zijn, blijven de hoge inflatie en rente vooralsnog een 

probleem in Ghana. De slecht functionerende geldmarkt is één van 

de grootste obstakels voor het midden- en kleinbedrijf. Een paar 

jaar geleden ontdekten de oliemaatschappijen Tullow Oil en 

Kosmos Energy voor de kust van Ghana olie- en gasvelden. 

Hierdoor wordt de economie en werkgelegenheid bevorderd. In het 

noorden van Ghana leven moslims (16%) en het zuiden is Christelijk 

(63%). Verder zijn er aanhangers van inheemse godsdiensten (9%) 

en 6 % hangt een andere godsdienst aan. 

Ghana gelegen in West-Afrika 

 

 

 

a) Waarom Ghana? 

De initiatiefnemers van de Stichting Ghana schoolsupport hebben in 2014 een rondreis gemaakt door 

Ghana. Zij hebben toen met behulp van Emmaus Bilthoven, DOSC (sportvereniging in Den Dolder), FC 

de Bilt (voetbalclub de Bilt) en Hema Bilthoven ca. 200 kg goederen meegenomen voor de lokale 

bevolking en hebben diverse gemeenschappen en goede doelen ter plaatse bezocht. Tevens hebben 

de initiatiefnemers enkele dagen een school in Sefwi Bekwai bezocht en daar diverse activiteiten met 

de lokale bevolking ondernomen. Bij terugkomst zijn de initiatiefnemers er van doordrongen dat 

structurele kleinschalige hulp al enorm kan bijdragen aan de armoedebestrijding en de leefomgeving 

kan verbeteren.  

3) Over onze projecten 

 

a) Kleinschalige en lokale projecten 

De Stichting Ghana schoolsupport wil samen met de lokale bevolking hun eigen leefomstandigheden 

verbeteren. Met wederzijds begrip en respect samenwerken om de lokale schoolvoorzieningen en 

gezondheid te verbeteren. Door samen te investeren in lokaal onderwijs, welke fundamenteel is, en 

te werken aan de verbeteringen van gezondheidsaspecten, zullen de leefomstandigheden daar 

verbeteren. Daarmee wordt de lokale Ghanese gemeenschap op termijn ook minder afhankelijk. 

Onze projecten richten zich op het vernieuwen van schoolmeubilair, aanschaffen van leermiddelen 

zoals schoolborden, boeken e.d., schoolgebouwen repareren of renoveren, 

toiletvoorzieningen(plaatsen van toiletgebouw) en kleutergebouwen realiseren, wasgelegenheid 

aanleggen, (drink)watervoorziening aanleggen, schoolterreinen veiliger maken, speeltoestellen 

plaatsen. 

 



 

`  8 
Stichting Ghana schoolsupport, beleidsplan 2021-2026 

 

b) Werkgebied 

Wij hebben als werkgebied voor de komende 5 jaar Sefwi Bekwai en omstreken gekozen gezien ons 

contact in 2014 met de lokale bevolking. Het gebied is arm en de bauxietindustrie die er was is 

volkomen verdwenen. Hierdoor is in het werkgebied veel werkgelegenheid verloren gegaan en is de 

lokale bevolking afhankelijk van de landbouw. Het gemiddeld inkomensniveau van de bewoners is 

lager dan het landelijke niveau en wordt geschat op gemiddeld ca. max. €800,00 per jaar. In het 

werkgebied zijn tientallen kleinschalige scholen gevestigd.      

d) Onze hulp heeft de volgende voordelen: 

*kleinschaligheid effectieve hulp. 

*Inspelen op plaatselijke behoefte 

*er is direct contact met de lokale besturen van scholen of dorpsbestuurders. (telefoon/WhatsApp) 

* We hebben persoonlijk contact en bezoeken het land (met privé middelen). 

*nagenoeg geen organisatiekosten. Geen overhead, alle activiteiten dienen pro deo door de 

bestuurders, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Ghana schoolsupport uitgevoerd te 

worden.  

*de ontvangers hebben een medeverantwoordelijkheid om de projecten succesvol af te ronden. 

*donoren worden over alle projecten geïnformeerd zodat de relatie tussen donor en ontvangers 

gestimuleerd wordt. Dit bevordert transparantie, begrip en solidariteit.  

 e) Onze partners in Ghana ervaren onze hulp als uiterst effectief 

*Ze waarderen de solidariteit vanuit de donors enorm. 

*De betrokkenheid uit Nederland werkt inspirerend voor ze  

*Ze waarderen het dat er op een gelijkwaardige wijze met elkaar samen gewerkt wordt met 

wederzijds begrip en respect. 

*De schoolbesturen hebben de vrijheid het project zelf vorm te geven.  

*De schoolbesturen hebben een medeverantwoordelijkheid om het gedefinieerde project succesvol 

af te ronden.    

*Van de lokale scholen waar de Stichting Ghana schoolsupport actief wordt, wordt verwacht dat de 

schoolbesturen ook een kleine financiële eigen bijdrage leveren om het commitment te versterken. 

Zo wordt ‘’geld geven’’ vertaald in ‘’mee financieren’’ en dat versterkt de samenwerking en het 

verantwoordelijkheidsgevoel.  

e) Organisatie in Ghana 

In Sefwi Bekwai werken we samen met 14 primary schools, 13 openbare scholen en 1 particuliere 

school. De 14 schoolhoofden vormen samen het ‘’committee of headmasters’’. Twee schoolhoofden 

en één externe adviseur vormen samen het “”coordination team”” ofwel het bestuur. Sinds februari 

2022 heeft het ‘’committee of Headmaster”” de status van een NGO (in Ghana NPO Non Profit  

Organization) verkregen door de Ghanese overheid.  Het comité is verantwoordelijk om voorstellen 
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te doen welke projecten noodzakelijk zijn bij bepaalde scholen. Dit wordt elk jaar gezamenlijk 

besloten en de projecten worden vastgesteld voor het komende jaar. Het coordination team is 

verantwoordelijk voor de aansturing van de projecten zoals de kwaliteit,  financiën, de planning en 

aansturing van de uitvoering van de projecten. De schoolhoofden zijn verantwoordelijk voor de 

dagelijkse uitvoering van een project bv een kleutergebouw, toiletgebouw etc. Daarnaast heeft het 

comité nauw contact met de stichting Ghana schoolsupport over de voortgang van de projecten.  

f) Samenwerking met Stichting Wilden Ganzen 

Eind 2019 is de samenwerking met Stichting Wilde Ganzen gestart. Het grote voordeel is dat Wilde 

Ganzen 33% bijdraagt in de totale projectkosten. Hierdoor kunnen we meer projecten in Ghana 

realiseren wat ten goede komt aan de doelstellingen van de stichting. Uiteraard stelt Wilde Ganzen 

voorwaarden aan de samenwerking o.a. dat de lokale Ghanese uitvoeringsorganisatie de status van 

NGO moet verkrijgen, dat de stichting voldoet aan de integriteitsnormen van Stichting Wilde Ganzen, 

dat de projectkosten via Stichting Wilde Ganzen uitgekeerd worden aan de lokale Ghanese 

organisatie, dat er evaluaties en verantwoordingen per project plaatsvinden.  

     

g)Integriteit en transacties.  

Stichting Ghana schoolsupport hecht grote waarde aan integriteit. Zowel binnen de eigen organisatie 

als bij de organisatie in Ghana. Zo wordt bv het jaarverslag van de stichting gecontroleerd door een 

onafhankelijk externe financieel adviseur.  

In Ghana zijn door alle leden van het ‘’Committee of headmaster” een integriteitsverklaring 

opgesteld en getekend. De schoolhoofden hebben zich schriftelijk geconformeerd dat financiële 

middelen alleen ingezet kunnen worden voor projectdoelen en niet voor persoonlijk gewin gebruikt 

mogen worden. Het eigenaarschap van voorzieningen die gedoneerd zijn of worden behoren tot de 

scholen. Er kan nooit een individu eigenaar worden van gedoneerde voorzieningen. Het coordination 

team heeft tevens een brief ondertekend waarin zaken als integriteit beschreven staan.  

Financiële transacties kunnen rechtstreek door de stichting Ghana schoolsupport of via Stichting 

Wilde Ganzen gerealiseerd worden. Transacties worden in delen ten goede van een project 

overgemaakt. Alleen twee leden van het coordination team zijn gemachtigd om geld bij de lokale 

Ghanese bank op te nemen. Dit kan uitsluitend met deze twee leden en zij moeten beiden aanwezig 

zijn bij de opname. Zo is er altijd zicht op de omvang van de opname van financiële middelen. 
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Project Kleuterschool Akaasu, bezocht door bestuurslid Els Bonten in 2018. 

 

4) Doelen 2021 – 2026 

De Stichting Ghana schoolsupport stelt zich het doel om jaarlijks een wezenlijk verschil te kunnen 

maken op een school in een dorpje in Ghana. Voor de komende 5 jaar is wederom het werkgebied 

Sefwi Bekwai en omstreken gekozen (hierboven reeds gemotiveerd onder paragraaf ‘’werkgebied’’). 

Dat kan zijn een kleuterschool, een toiletgebouw met wasgelegenheid bouwen. Een school 

renoveren. Klaslokalen opnieuw voorzien van schoolmeubilair. Het verzorgen van schoolspullen, 

boeken, schoolborden. Daarnaast zullen de projecten die gerealiseerd zijn in gezamenlijkheid  

onderhouden worden door middelen van de schoolbestuur en/of lokale overheden.  De lokale 

behoefte zal altijd door het committee of Headmaster gesteld worden. Deze behoefte wordt 

getoetst door het coordination team en voorgelegd worden aan het bestuur van de Stichting Ghana 

schoolsupport.    

 

 

5) Werving en beheer gelden, vermogen 

a) Werving 

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstellingen door middel van de onderstaande 

wervingsactiviteiten: 
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*Het werven van donateurs uit de netwerken van de bestuurders, vrijwilligers en ambassadeurs van 

de Stichting.   

De doelstelling is om 100 donateurs te binden aan de stichting met een min. jaarbedrag per donor a 

€25,00. (Totaal max. €2500,00/jaar) 

*Er worden gelden geworven bij kringloopwinkels die als doelstelling hebben hun inkomsten, 

verkregen uit verkoop van tweedehands spullen, te besteden aan goede doelen in bv. de derde 

wereld.  

*Er worden gelden geworven bij de plaatselijke middenstand in de gemeente de Bilt en omstreken.  

*Er worden gelden geworven bij scholen, Rotary clubs, andere stichtingen of fondsen. 

*Er worden gelden geworven door Ghanese handgemaakte spullen te verkopen. 

De doelstelling is om jaarlijks tussen de €10.000 en €15.000 aan gelden te realiseren.  

b) Beheer 

Het beheer zal worden uitgevoerd door de penningmeester en bijgestaan worden door de adviseur 

van de Stichting. Jaarlijks zal de balans en de staat van baten en lasten opgesteld worden. Deze zal 

door een onafhankelijke adviseur gecontroleerd worden.    

Tevens zal de Penningmeester het beheer voeren over 

*de bankrekening 

*de kosten en baten 

*de donoradministratie 

*onkostenvergoedingen, waarbij er naar gestreefd wordt dat de onkosten nihil zullen zijn.    

c) Beheerskosten  

Omdat het beheer/administratie geheel in eigen hand genomen wordt zullen de beheerskosten zo 

laag mogelijk gehouden worden. 

Noodzakelijke beheerskosten:  

Kosten Zakelijke bankrekening Triodos  incl. transactiekosten   € 300,00  per jaar 

Kosten website       €  75,00  per jaar 

Kopieerkosten voor mailings     €  75,00 per jaar 

Totale beheerskosten      €450,00 per jaar 

 

c) Vermogen 

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 

voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. De Stichting besteedt de verkregen 

inkomsten conform de doelstellingen die genoemd zijn in paragraaf 3 van dit beleidsplan. 

Beschikkingen over het vermogen van de Stichting 
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Op grond van de statuten van de stichting (bepaling omtrent besluitvorming door het bestuur) en 

haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkel (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap 

binnen de Stichting. Aldus kan geen enkel (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de 

stichting als ware het eigen vermogen.  

 

Project ICT klaslokaal met ca. 20 computers, opgeleverd 2020. 

 

6) Geen vergoedingen, onkosten 

De leden van het bestuur, de adviseur en vrijwilligers ontvangen géén vergoeding voor hun 

werkzaamheden conform artikel 3 lid 5 van de notariële akte. Geen vacatiegelden worden 

uitgekeerd. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden 

uitsluitend vergoed mits goed gemotiveerd en niet bovenmatig. De eventuele onkostenvergoeding 

moeten door alle bestuursleden geaccordeerd worden. De stichting heeft geen personeel tegen 

betaling in dienst.  

 

7) Verantwoording 

Het Bestuur heeft dit beleidsplan goedgekeurd op 1 april 2021. 

Jaarlijks wordt aan alle donateurs een jaarverslag gestuurd en zal 1 of 2 maal per jaar een 

nieuwsbrief beschikbaar gesteld worden.  
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De website www.ghanaschoolsupport.nl zal maandelijks ge-update worden. 

  

 

14 scholen zijn voorzien van een sets goals/ballen en een vierzitschommel, afronding project 2020  

 

 

 


