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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag en jaarrekening 2016 van de stichting Support 4 Gha-
nese Kids, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering 9 januari 2017.
Een stichting die op 8 januari 2015 is opgericht door een aantal mensen die kin-
deren, die in Ghana in niet door hen zelf gekozen moeilijke omstandigheden ver-
keren, een leefbaarder, veiliger en toekomstvoller bestaan willen geven.

In dit tweede jaarverslag willen wij uiteenzetten hoe wij onze doelstellingen vorm 
hebben gegeven in het tweede jaar na de oprichting van onze stichting.

Ook hoort dit jaarverslag prettig leesbaar te zijn voor een ieder die in onze activi-
teiten geïnteresseerd is.
In het bijzonder dienen we hierbij te denken aan eventuele sponsors, zowel reële 
als ook toekomstige. We hebben daarom ook nagestreefd zo transparant mogelijk 
te werk te gaan.

Ermelo, januari 2017

Stichting Support 4 Ghanese Kids

Dick Haan
Annelies Haan
Henk Bralts
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INLEIDING

“What we play is life”

Louis Armstrong
Louis Armstrong legde het leven in zijn spel. Voor kinderen hoort echter spel in 
het leven gewaarborgd te zijn.

Mede om die reden hebben wij ons van begin af aan ingezet voor spel.
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Gaandeweg onze activiteiten werden we ons steeds meer bewust, dat onderwijs 
voor de toekomst van kinderen eveneens een onmisbare pijler is.

Het zwaartepunt van onze acties was vanaf 2015 derhalve meer gericht op het 
verwezenlijken van mogelijkheden van onderwijs.

Mede om onze activiteiten zoveel mogelijk te toetsen aan ons beleidsplan, is ons 
beleidsplan gebruikt als basis voor ons jaarverslag..

Tevens hebben wij iedere actie getoetst aan de doelstelling dat er een combinatie 
moet zijn van spelen, leren en toekomst.

De volgende stelling zal altijd een leidraad voor ons blijven.

“KINDEREN HEBBEN DE TOEKOMST”
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                       de DROMENBEL
    het dromenspel

Juf heeft hun geloof op een toekomst, als een groot spel met een zeepbel vorm 
gegeven tussen 2 stokjes en groter en langer wordt de bel, tot de kinderen er 
hun eigen dromen aan kunnen  toevoegen, want dromen mag, de zeepbel moet 
vrijgemaakt, 
niet kapot gemaakt met de stellige hoop op verwezenlijking, daar niet alleen in 
geloven en op hopen, maar er met hart en ziel samen aan werken,  
dan kan deze mooie droom op reis worden verzonden.

MM
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ORGANISATIE
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HET BESTUUR

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de 
interne- en externe communicatie.

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden: een voorzitter, 
een secretaris-penningmeester en een algemeen bestuurslid.

De bestuursleden hebben voor hun werkzaamheden geen vergoeding genoten.

De bestuurders zijn benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd.

Tot bestuurders zijn benoemd:

Dick Haan, voorzitter

Annelies Haan, secretaris-penningmeester

Henk Bralts, bestuurslid

GEDRAGSCODE

Voor het bestuur staat integriteit hoog in het vaandel. Tegenstrijdigheden tussen 
of vermenging van persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap 
dienen te worden vermeden.

De kosten voor vergaderingen etc. zijn niet voor rekening van de stichting geko-
men.

Ook reizen naar Ghana zijn niet door de stichting vergoed en de kosten hiervan 
zijn door de reizende bestuursleden persoonlijk gedragen.
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VERGADERCYCLUS

Het bestuur vergaderde in 2016 regulier drie maal, waarmee de beoogde vergader-
frequentie van één maal per kwartaal niet werd gehaald. Wel is er het hele jaar 
frequent overleg tussen alle bestuursleden geweest over diverse onderwerpen. Te-
vens reisde het voltallige bestuur in oktober voor enkele weken naar Ghana. Het 
voortdurend overleg daar, met de actuele ervaringen, was minstens zo waardevol 
als een vergadering. Besluiten over het te voeren beleid zijn alleen in de bestuurs-
vergaderingen genomen, waarbij notulen zijn opgesteld.

SAMENWERKING

De werkzaamheden in het St Mary’s Hospital in Drobo vonden plaats in nauwe 
samenwerking met Ziekenhuis St Jansdal. Tevens was er een intensieve samen-
werking met het managementteam en medewerkers van het St Mary’s Hospital.

De activiteiten in het Fetentaa UNHCR Refugee Camp vonden plaats in nauwe 
samenwerking met de leiding in dat kamp, met als direct aanspreekpunt Gregory 
Kangkpi van de UNHCR, en bisschop Matthew Kwasi Gyamfi van Sunyani.

De samenwerkingsovereenkomst, in 2015 getekend met het Christelijk College 
Nassau-Veluwe in Harderwijk, kreeg in 2016 gestalte in twee reizen waarin leer-
lingen en leraren van het CCNV met ons Ghana bezochten. Tevens organiseerde 
het CCNV in september een uiterst succesvolle actiedag. Deze overeenkomst 
heeft een duur van drie jaar met de mogelijkheid van verlenging.

ANBI

Stichting Support 4 Ghanese Kids heeft begin 2015 de zogenaamde ANBI-status 
verworven. Dat wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst erkend is als 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Het voordeel van deze status zal dan zijn, dat 
giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.
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KEURMERK

Stichting Support 4 Ghanese Kids heeft er bewust voor gekozen ook in 2016 
geen CBF keurmerk aan te vragen. De reden hiervan is dat het aanvragen en pe-
riodiek hertoetsen een kostbare aangelegenheid is. Stichting Support 4 Ghanese 
Kids streeft er naar de verworven inkomsten zo maximaal mogelijk ten goede te 
laten komen aan de kinderen in Ghana.

JAARREKENING

De jaarrekening over 2016, is als bijlage verwerkt in dit gecombineerde jaarver-
slag/jaarrekening.

LOKALE ORGANISATIE IN GHANA

In 2016 zijn door de bestuursleden drie reizen naar Ghana ondernomen, waarbij 
zowel de persoonlijke relaties zijn onderhouden, als ook daadwerkelijk werk-
zaamheden zijn verricht. Zie hiervoor verder in dit verslag, als ook de reisversla-
gen op onze site http://www.support4ghanesekids.com/activiteiten-agenda
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UITVOERING
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INLEIDING

Een aantal uitgangspunten zijn ook bij de uitvoering van onze projecten gehan-
teerd.

- financiële middelen zijn in Ghana zeer beperkt

- materialen en know how zijn echter voldoende aanwezig

- onze activiteiten hebben derhalve voornamelijk bestaan uit fondsen werving en 
organisatie van activiteiten, zowel ter plaatse als ook in en vanuit Nederland.

SPEELTUINTJES

Dankzij de opbrengst van de oliebollenactie van Ziekenhuis St Jansdal in decem-
ber 2014 konden wij in 2015 starten met de daadwerkelijke bouw van een speel-
tuintje op het terrein van St Mary’s Hospital in Drobo. In samenspraak met het 
management van dat ziekenhuis werd een fraaie plek geselecteerd, waar bomen 
werden gesnoeid om minder last van vogels te hebben, terwijl schaduw bleef ge-
waarborgd. Zie hiervoor ook ons jaarverslag 2015.

In 2016 zijn diverse objecten aan de speeltuin toegevoegd, zoals een speelhuisje, 
een wip, een klimtoestel en een hek om te voorkomen, dat de schaduwrijke plek 
ten onrechte gebruikt zou kunnen worden als parkeerplaats.

Ook de grauwe, betonnen muur is met “interculturele” schilderingen opgevro-
lijkt. Een heg als markering naar de ziekenhuisgebouwen, is geplant en moet nog 
vorm krijgen.

De komende reizen zullen we ons nog moeten inspannen om het team, waarmee 
wij in St Mary’s Hospital samenwerken, het gebruik van het speeltuintje door 
kinderen van de opname-afdeling, te laten stimuleren.

Coöperatie door de verpleging hiertoe is nauwelijks waarneembaar.

Ook een nieuwe proef met het stimuleren van creatieve en spel-activiteiten door 
kinderen, gedaan tijdens het bezoek in oktober, leerde ons enkele dingen.
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Materiaal “verdwijnt” nog steeds opvallend gemakkelijk.

Verpleging zet zich nauwelijks of niet in om naast verplegen iets extra’s te doen 
voor kinderen en moeders.

De kinderen zijn tijdens hun korte opname vaak te ziek om te spelen.

Er is grote behoefte aan recreatie bij de moeders.

Ideeën hieromtrent moeten verder worden uitgewerkt.

SPORTEN

Het verwezenlijken van teamsporten in het vluchtelingenkamp is gepland. In 
2016 is in het kamp een potentiële voetbaltrainer geselecteerd. Met hem zullen 
we verdere plannen uitwerken om te komen tot een echt competitief voetbal-
team en andere teamsporten. Tussen de dit jaar geopende polikliniek en de bo-
venbouw van de basisschool is een groot stuk braakliggend terrein, dat begin 2017 
zal worden geprepareerd om gebruikt te worden voor voetbal en volleybal.

Van korfbalvereniging “De Meervogels” uit Zoetermeer kregen we een grote hoe-
veelheid sportkleding, die grotendeels al is verscheept en aangekomen in het 
kamp.

(RE-)CREATIE

In 2016 is een begin gemaakt met het oprichten van een naaiatelier. Het hoofd-
doel hiervan was meer een bedrijfsmatige dan een (re-)creatieve.

Zie hiervoor onder “Duurzame Projecten”
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ONDERWIJS

Basisonderwijs is in het kamp door de VN gewaarborgd. Voortgezet onderwijs 
echter niet. In het kader van integratie van de kampbewoners in Ghana is er ech-
ter wel de mogelijkheid voor een select aantal kinderen om gedurende drie jaar 
voortgezet onderwijs in de regio te volgen, waarna deze kinderen uitzicht hebben 
op reële banen, mogelijk ook verdere opleidingen, waarbij ook universitair on-
derwijs mogelijk is. Dit is voor deze kinderen een kans op een positieve toe-
komst. Met dat gegeven is in 2015 hard gewerkt aan het realiseren van een mid-
delbare-schoolopleiding voor tien studenten voor drie jaar. Dankzij onze sponsors 
zijn we hierin geslaagd en in november 2015 zijn deze tien kinderen daadwerkelijk 
met hun opleiding gestart.

In 2016 hebben wij deze studenten weer in hun school mogen ontmoeten. Hun 
studieresultaten zijn verbluffend en ook de integratie in Ghana verloopt uitste-
kend.

Doordat in 2016 een grote hoeveelheid geld nodig was voor het sponsoren van 
het School Feeding Program van de Catholic Diocese of Sunyani, hebben we het 
aantal van tien nieuwe studenten, startend in 2016, moeten beperken. Uiteinde-
lijk mogen we blij zijn dit jaar wederom zes studenten aan het aantal te hebben 
mogen toevoegen.

Voor verdere financiële continuering van het onderwijsproject is dit jaar gezocht 
naar een duurzamere oplossing. Zie ook hiervoor hieronder bij “Duurzame Pro-
jecten”.

De computers die in 2015 naar het kamp waren verscheept, waren opgesteld in 
een apart lokaal in de school van het kamp. Enkele computers behoeven nog ex-
tra onderdelen alvorens operationeel te zijn. Hieraan wordt ter plaatse gewerkt 
en ook het opleiden van mensen uit het kamp om computeronderwijs te geven, 
wordt verder ontwikkeld. Emmanuel, een van de verpleegkundigen van St Mary’s 
Hospital in Drobo en eigenaar van een zelf opgerichte computerschool, zet zich 
nu hiervoor in in samenwerking met de schoolleiding van het kamp.
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Eind 2016 zijn vele door het Christelijk College Nassau-Veluwe te Harderwijk in-
gezamelde Engelse en Franse boeken verscheept naar het kamp. Men is in de 
school begonnen met het inrichten van een bibliotheek.

DIVERSE ACTIVITEITEN

Promotieactiviteiten zijn in 2016 beperkt tot het bemannen van een halve kraam 
op de Veluwse Kerstmarkt in Ermelo op zaterdag 17 december. We hebben beslo-
ten dit soort activiteiten in principe niet meer na te streven. Op dit moment 
hebben wij meer vertrouwen in de positieve effecten van het eigen netwerk en 
hierin zijn we ook dit jaar bevestigd.

SAMENWERKING CCNV

In februari werd o.b.v. de samenwerkingsovereenkomst met het Christelijk Col-
lege Nassau-Veluwe te Harderwijk een anderhalve week durende “pilot-reis” ge-
maakt i.s.m. ons. Twee leerlingen en een lerares deden op deze wijze hun eerste 
ervaringen op in Ghana en met ontwikkelingswerk ter plaatse in het bijzonder. 
Meerdere presentaties in het CCNV door deze reisdeelnemers werden in de 
daaropvolgende maanden gehouden.

In oktober werd een op basis van deze ervaringen voorbereide nieuwe reis van 
twee weken gehouden door zes leerlingen en drie leerkrachten. In de enkele we-
ken later gehouden evaluatie bleek het contact met de Ghanese bevolking het 
meest indruk te hebben gemaakt. 

Dit laatste sluit perfect aan bij de UNESCO-gedachte en zal in samenwerking 
met ons verder worden uitgewerkt om binnen de school verder te worden uitge-
dragen.

Vrijdag 9 september werd door het CCNV een buitengewoon succesvolle actie-
dag gehouden t.b.v. projecten in Ghana. Hiermee is de continuering van het Seni-
or High School programma verder gewaarborgd en konden na terugkeer van de 
reis in oktober nog twee maanden School Feeding Program worden gesponsord.
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DUURZAME PROJECTEN

In februari werden wij tijdens onze bezoeken aan het kamp geconfronteerd met 
langdurig extreme droogte en mede daardoor een nijpend voedseltekort voor de 
bewoners en voor de schoolkinderen in het bijzonder. Door de Catholic Diocese 
of Sunyani was al een School Feeding Program georganiseerd dat door ons de rest 
van het jaar voor ca zes maanden is gesponsord.

Het effect van deze, thans niet meer eenzijdige, bijvoeding was groot. Ca 400 
schoolkinderen konden nu een gebalanceerde en ruime voeding genieten. Betere 
effecten van de schoolopleiding mogen hiervan worden verwacht, zoals in een 
UNHCR rapport ook werd vermeld. Schoolbanken en lege kindermaagjes zijn 
niet goed met elkaar verenigbaar.

N.a.v. deze ervaringen werden plannen ontwikkeld om te komen tot een irrigatie- 
en landbouwproject om met eigen middelen in deze behoefte te voorzien.

Via contacten in de TU Delft kwamen we in contact met deskundigen in de 
Kwame Nkrumah University of Science and Technology in Kumasi. Via de niet 
aflatende samenwerking met Gregory Kangkpi, UNHCR-verantwoordelijke in 
het kamp, werden deze contacten via bezoeken aldaar benut. Men zegde toe om 
een plan te ontwikkelen om met beperkte middelen een irrigatiesysteem te gaan 
ontwikkelen voor een stuk landbouwgrond achter het kamp. Tijdens een bezoek 
ter plekke werden we verrast door de aanwezigheid van een functionele waterbo-
ring, een pijpleiding dwars door het kamp en negen tappunten in het veld!

In uitvoerig overleg met Gregory Kangkpi besloten we uiteindelijk om onze 
plannen enigszins te wijzigen. Zoals zo vaak bleek het echte probleem niet zozeer 
een materieel probleem te zijn, maar een organisatorisch. Als bewoners binnen 
hun professie zich zouden kunnen organiseren, wanneer wij ze zouden kunnen 
helpen met het vinden van training en begeleiding, en wanneer wij tevens in staat 
zouden zijn passende commerciële markten te vinden, dan moeten bewoners van 
het kamp in een aantal jaren in staat worden geacht met eigen middelen en eigen 
werk geld te genereren voor het Senior High School programma en het School 
Feeding Program. Geld dat wij nu binnenbrengen via sponsoring.
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Uitgebreide gesprekken vonden plaats met de kampleiding, een groep kleerma-
kers en een groep landbouwers. Over medewerking vanuit de Catholic Diocese of 
Sunyani is constructief overleg gevoerd met Bishop Kwasi Gyamfi. 

Voornoemde twee groepen professionals zegden beide toe medewerking te verle-
nen aan een dergelijk project waarin in zes jaar een systeem moet zijn ontwikkeld 
waarin het kamp (de UNHCR zal zich in 2018 terug trekken, maar de Diocese of 
Sunyani wordt verwacht betrokken te blijven) onafhankelijk zal kunnen zijn in 
het financieren van onderwijs en voeding. Wij hebben toegezegd ons dan in zes 
stappen van elk een jaar, terug te trekken uit de sponsoring en onze energie te 
steken in voornoemd zoeken naar training, begeleiding en marketing. Hiermee 
zijn onze doelen, als onderwijs en voeding, dan gewaarborgd op een duurzame 
wijze, waarbij de verantwoordelijk weer bij de kampbewoners ligt.

Een eerste conceptplan voor de groep van de kleermakers is al ontvangen. Van de 
landbouwers wordt dit begin 2017 verwacht. Tevens zal begin 2017 ook met een 
derde groep worden overlegd over een kippenfarm.

Bij al deze projecten zullen we niet vergeten, dat de integratie van kampbewoners 
in de samenleving van Ghana ook mede door deze projecten kan worden bevor-
derd d.m.v. zo mogelijk t.z.t. participatie van de bewoners van Fetentaa.
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     COMMUNICATIE

INLEIDING
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Support 4 Ghanese Kids streeft er naar op een heldere, aantrekkelijke en transpa-
rante wijze informatie te bieden. De kosten hiervoor hebben wij bewust zo laag 
mogelijk gehouden.

WEBSITE

De website http://www.support4ghanesekids.com is een van de belangrijkste 
communicatiemiddelen voor (potentiële) donateurs, vrijwilligers en medewerkers. 
Wij hebben deze website daarom maximaal up to date gehouden. En vooral aan-
trekkelijk, omdat wij daarmee ook ons eigen enthousiasme willen uitstralen. Op 
de website is informatie te vinden over de projecten, onze stichting, ons financië-
le jaarverslag, onze reisverslagen, onze activiteiten t.b.v. fondsenwerving etc. Ook 
de fotopagina is een essentieel onderdeel, vooral omdat wij van het standpunt uit 
gaan dat een foto soms meer zegt dan duizend woorden.

INFORMATIEMATERIAAL

Om de overheadkosten zo laag mogelijk te houden heeft Support 4 Ghanese Kids 
minimaal geïnvesteerd in foldermateriaal. Informatiemateriaal is zoveel mogelijk 
digitaal via de website worden aangeboden en alleen als foldermateriaal geprodu-
ceerd als een activiteit hiertoe een aanleiding gaf, zoals bijvoorbeeld een fond-
senwervende verkoopactie.
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               FINANCIËN

INKOMSTEN

Alle activiteiten van Support 4 Ghanese Kids zijn gefinancierd door giften, spon-
soring en donaties. Het contact leggen met bedrijven, instellingen, scholen en 
particulieren om ons hierin financieel dan wel materieel te steunen, heeft een be-
langrijk deel van de tijd ingenomen. 

KOSTEN

De kosten voor het speeltuintje in het St Mary’s Hospital zijn ook dit jaar gedra-
gen door de oliebollenactie van Ziekenhuis St Jansdal.
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De financiering van de voortgezette-schoolopleiding voor de Senior High School 
studenten wordt gedragen door onze sponsors.

De financiële middelen zijn nagenoeg volledig ten goede gekomen aan onze pro-
jecten. Overige kosten, zoals kosten van Kamer van Koophandel etc. zijn tot het 
absolute minimum beperkt.

FINANCIEEL BELEID

Support 4 Ghanese Kids besteedt het overgrote deel van de financiële middelen 
aan directe hulp aan kinderen in Ghana. De bestuursleden hebben geen aan-
spraak gemaakt op vergoedingen voor hun werkzaamheden. Ook de reiskosten 
naar Ghana zijn niet door de stichting vergoed.

De financiële situatie van Support 4 Ghanese Kids is volledig openbaar en is 
hieronder in de jaarrekening 2016 te vinden.

Dit jaarverslag/jaarrekening 2016 wordt tevens op onze website gepubliceerd.
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JAARREKENING 2016
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Jaarrekening 2016

Balans per 31 december 2016
______________________________________________________________________

  ING-bank € 12.235,43       Eigen vermogen  € 12.235,43 
                                 

Staat van baten en lasten 2016

   ______________________________________________________________________
Lasten Baten

                                                €      €
Kosten ING-bank                           214,06 Ghanadag          7.500  
Kosten Schoolfeedingprogram   4.300,00 Donaties               18.685,57  
Kosten studenten                      11.406,00 Batig saldo             2.136,05  
Overige kosten             166,13  
                                                   _________                  ________________________ 
                                                  16.086,19                                                  28.321,62 
 
Baten   2016                             € 28.321,62
Lasten  2016                             € 16.086,19 - 
Schulden 
(voorschot schoolfeeding-  
 program +  
containerkosten)                        € 11.053,73
                                                   
 
Batig saldo                                 €   1.181,70
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