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Voorwoord
In 2013 hebben we hard gewerkt aan de ondersteuning van de lopende projecten in Ghana. De in
eerdere jaren gestarte projecten zijn succesvol voortgezet, en we hebben ons in 2013 meer en meer
kunnen richten op een professionaliseringsslag bij onze Ghanese partnerorganisatie CPYWD. De staf
in Ghana heeft belangrijke stappen gezet in het opzetten van een goed systeem van planning en
rapportage, ondersteund door een eigen administrateur. Er liggen plannen voor meer commerciële
projecten, die ook geld opleveren voor de eigen organisatie, zodat zelfstandigheid steeds dichterbij
komt. Wij kijken tevreden terug op 2013 en zijn onze sponsoren en donateurs zeer dankbaar voor
het in ons gestelde vertrouwen. In 2014 kunnen hierdoor de projecten worden voortgezet, waardoor
meer en meer kinderen en vrouwen in Noord Ghana zich kunnen ontplooien, en hun kennis en
vaardigheden verder kunnen doorgeven.
Haarlem, 22 juli 2014

Ruben Koeckhoven, secretaris/penningmeester

Stichting Partnership Ghana, KvK 52199436, Rekeningnummer 19.84.69.934 (Triodosbank)
3

Projecten in 2013
In 2013 zijn we doorgegaan met de ondersteuning van de volgende projecten van CPYWD:




Bijenhouderij-project
Jeugdprogramma’s (After School Programs for Youth)
Plaatsing van Nederlandse vrijwilligers voor langere periode (minimaal 2 maanden)

Bijenhouderij-project
Het doel van dit project is het opleiden van (vooral) vrouwen tot bijenhouder, zodat zij door het
verkopen van hun honing eigen inkomsten krijgen en hierdoor economisch minder afhankelijk
worden. In het bijenhouderij-project zijn tot nu toe ruim 175 personen in de regio van Bimbilla
opgeleid tot bijenhouder. Zij hebben een bijenkorf ontvangen en beschermende kleding en hebben
deze uitrusting al deels terugbetaald uit de opbrengsten van hun honingverkopen. In 2013 zijn de
lopende activiteiten voortgezet. De deelnemers hebben zichzelf verder georganiseerd door groepen
te vormen en leiders aan te stellen. Er zijn in 2013 geen nieuwe groepen gestart. De financiële
ondersteuning vanuit Nederland is hierdoor zeer beperkt gebleven. Wel heeft de lokale organisatie in
2013 belangrijke financiële bijdragen geleverd, vooral gericht op de kwaliteitsbewaking en het in
stand houden van het Organic Honey Centre. De administratie van de oogsten, de verkoop en de
terugbetalingen is aanwezig, maar dient nog altijd te worden verbeterd.

Jeugdprogramma’s (After School Programs for Youth)
Ook in 2013 zijn de jeugdprogramma’s verder versterkt. Hier zijn we zeer tevreden over. De
belangrijkste resultaten waren ook dit jaar:









De naschoolse activiteiten vinden
nu wekelijks plaats in enkele
dorpen en zijn sterk ingebed in de
gemeenschappen.
Lokale en traditionele spelen en
spelletjes worden weer meer en
meer gespeeld, wat de
zelfredzaamheid van de
dorpsvrijwilligers bevordert en wat
leidt tot behoud van cultuur, gevoel
van eigenwaarde en trots.
De materiaalkisten voor de
activiteiten worden volop gebruikt.
ICT is verder geïntroduceerd in de gemeenschappen, de ruim 300 kinderen die in 2012 een
start hebben gemaakt in het leren omgaan met computers zijn hierbij verder begeleid door
de docenten en dorpsvrijwilligers.
De dorpsvrijwilligers zijn verder gegroeid in hun ontwikkeling door hun trainingen die ze
aangeboden krijgen en de opgedane ervaringen.
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De binding binnen de gemeenschap en tussen de verschillende dorpen en is gegroeid door de
uitwisseling en gemeenschappelijke programma’s.

Vrijwilligersprogramma’s
Ook in 2013 zijn er weer enkele vrijwilligers in Ghana geweest. Het vrijwilligersbeleid van Stichting
Partnership Ghana richt zich op vrijwilligers die een coachende en ondersteunende rol hebben, zodat
de Ghanese vrijwilligers meer en meer de leiding kunnen nemen. De vrijwilligers betalen zelf voor
hun reis en verblijf. De verblijfskosten worden via onze stichting naar onze partner in Ghana
overgemaakt, waarmee onder andere de
gastgezinnen worden betaalt voor het
hosten van de vrijwilliger. In 2013 zijn er 3
studenten naar Ghana geweest als
vrijwilliger. Jorik en Daniel hebben als Pabo
studenten op de basisscholen gewerkt
waar we mee samenwerken en hierbij
ondersteund in het lesgeven en Lara heeft
onderzoek gedaan naar de duurzaamheid
van onze programma´s in Ghana. Haar
onderzoeksverslag staat op onze website of
kan geopend worden via deze link
http://partnershipghana.com/wpcontent/uploads/2014/07/Graduation-Research-Lara-Berk-sustainability-1.pdf
Zie hieronder een impressie verslag van Lara zelf.
Mijn naam is Lara Berk. In februari en maart 2013 ben ik voor 2 maanden naar Ghana (Tamale)
geweest voor mijn afstudeeronderzoek. Stichting Partnership Ghana was mijn opdrachtgever en heeft
mij gedurende het hele onderzoeksproces begeleid. Naast alle geweldige ervaringen die ik op
persoonlijk gebied tijdens mijn avontuur in Ghana heb opgedaan, ben ik voornamelijk bezig geweest
met het beantwoorden van de volgende hoofdvraag: ‘Welke methode(n) of benadering(en), passend
in de Noord Ghanese cultuur, kunnen gebruikt worden in het proces om de projecten van CPYWD in
de communities ‘self supporting’ of ‘self sustainable’ te maken?’.
Om een antwoord op mijn hoofdvraag te vinden ben ik verschillende deelvragen gaan onderzoeken
door middel van observaties, interviews en enquêtes. Ik heb inspirerende gesprekken gehad met mr.
Jacob, mr. Peter, mr. Osman en de verschillende facilitators. In mijn zoektocht naar een antwoord op
mijn vraag heb ik een prachtige kant van Ghana leren kennen. De Ghanezen. De vriendelijkheid en
bereidheid waarmee mij de projecten en de omgeving is laten zien, was voor mij heel bijzonder. Een
voor mij waardevolle uitkomst van het onderzoek is dat er een ontwikkeling gaande is. Er is activiteit.
Ondanks het feit dat er voor vele facilitators ook andere prioriteiten gelden (zorgen voor gezin,
inkomsten genereren, werken op het land), heb ik spectaculaire After School Programs mogen
bijwonen. De opkomst van kinderen was regelmatig gigantisch te noemen en het plezier wat van de
gezichten van de kinderen afstraalde eveneens.
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Naar aanleiding van mijn uitkomsten, heb ik een adviesrapport geschreven voor CPYWD en SPG. Mijn
adviezen waren o.a.: Maak een onderscheid tussen junior en senior facilitators, ga werken met
(SMART) doelen en evalueer deze regelmatig binnen het team, begin met het geven van
opfristrainingen, investeer in de motivatie van de facilitators (waardering, levensonderhoud,
beloningen) en investeer in de relatie tussen facilitators en staff members (CPYWD). In mijn advies
aan SPG heb ik vooral benadrukt om een ondersteunende rol aan te nemen en een duidelijk einddoel
te formuleren.
Mijn ervaringen, onderzoeksresultaten en het enthousiasme van alle vrijwilligers waar ik mee heb
mogen samenwerken, hebben mij geïnspireerd om betrokken en actief te blijven voor Stichting
Partnership Ghana. Het is ontzettend leuk om te zien dat mijn onderzoek gebruikt wordt en een
opstapje is naar verbetering en verdere ontwikkeling.

Professionalisering en toekomstplannen
Tijdens ons werkbezoek in 2012 hebben we met onze partnerorganisatie CPYWD een plan gemaakt
om binnen vijf jaar de huidig lopende projecten zelfvoorzienend te laten worden. Onze twee mooie
centra, het recreatieve onderwijscentrum in Tamale (´Youth Discovery Centre´) en het bijenhouderijproductie en trainingscentrum in Bimbilla (´Organic Honey Centre´), zijn hiervoor een belangrijke
basis. Hierbij moeten nog wel de nodige hobbels worden genomen. De lokale staf werkt momenteel
nog steeds op basis van vrijwilligersvergoedingen en om de projecten sterker te kunnen maken is het
belangrijk dat de staf een modaal (Noord)Ghanees salaris krijgt. In 2013 is een administrateur
aangenomen die een start heeft gemaakt met het professionaliseren van de administratie en de
begrotings- en rapportagecyclus. In 2013 zijn er belangrijke plannen gemaakt voor de jaren 2014 en
2015, waarbij zowel de bestaande projecten doorgaan, als kleine nieuwe commerciële projecten
zullen worden gestart. Zo liggen er plannen voor een bamboeproject, een pluimveehouderijproject
en plannen voor de verhuur van het Youth Discovery Centre als vergaderruimte of als bioscoop.
Het projectplan van de jeugdprogramma’s van 2014/2015 is te vinden op onze website.

Stichting Partnership Ghana, KvK 52199436, Rekeningnummer 19.84.69.934 (Triodosbank)
6

Activiteiten in Nederland
Onze stichting is ook in 2013 actief geweest in Nederland. Op onze website en Facebook vermelden
we onze belangrijkste activiteiten. Een greep uit onze belangrijkste activiteiten:
Books for life award
Stichting Partnership Ghana is genomineerd voor de Nijmeegse Books for Life goede doelen award.
Op 20 februari was de feestelijke presentatie en prijs uitreiking en we zijn derde gewonnen en
hebben hiermee €600 gewonnen. Aanwezigen konden op dat moment stemmen voor hun favoriete
initiatief. De nummer 1 is geworden het lokale initiatief Kompas Mengelmoes (zie ook
ww.kompasmengelmoes.nl) heeft de verdiende eerste prijs gekregen, een inspirerend Nijmeegs
participatie project gericht op sociale arbeidsactivering.

Samenwerking met Kiwanis West-Friesland
In december 2012 heeft Kiwanis West-Friesland een
actie georganiseerd om geld op te halen voor SPG en
in april 2014 heeft SPG een presentatie gegeven aan
de leden van Kiwanis. Er was veel interactie en de
leden van Kiwanis waren onder de indruk van onze
projecten.
Partin en Ghana-Platform dag
SPG is een betrokken partner van Partin en was in
2013 ook aanwezig bij de Partin dag. SPG doet dan ook mee aan de Postcodeloterij aanvraag. In
2013 is de aanvraag goedgekeurd, maar niet gehonoreerd. In 2014 wordt er door Partin opnieuw een
aanvraag ingediend. Op deze manier wordt het Particuliere Initiatief op een positieve manier in de
media gebracht en dragen we gezamenlijk bij aan de verduurzaming van het Particuliere initiatief.
Ook heeft SPG conferenties en thema dagen bijgewoond zoals de jaarlijkse Ghana-platform dag.
Ondersteuning in samenwerking tussen Ghana en Nederland
Sinds februari 2013 hebben we contact met Menno Wolters, een Nederlander die besloten heeft om
zich te vestigen in Ghana. Voor ons vormt hij een schakel tussen CPYWD en SPG. Hij ondersteunt en
adviseert de staf van CPYWD en is tevens voor ons een belangrijke sparringpartner. We zijn erg blij
met zijn ondersteuning kijken uit naar een langdurige samenwerking.
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Ontvangsten en uitgaven 2013
De volgende bedragen zijn in 2013 ontvangen en besteed, verdeeld naar project en uitgavensoort:
Ontvangsten
Projecten
Bijenhouderij-project
Jeugdprogramma’s
Vrijwilligersprogramma’s

overig
bijdrage studiereis Oasis
kosten stichting

Uitgaven

Saldo

€
€
€

199
6.053
1.190

€
€
€

31
250
1.980

€
€
€

168
5.803
790-

€

7.442

€

2.261

€

5.181

€
€
€

100
410
510

€
€
€

100410510-

€

4.671

saldo 2013

Omdat onze partnerorganisatie bij de uitvoering van de jeugdprogramma’s binnen het budget voor
de periode 2012-2013 is gebleven, hoefde een deel van de beschikbare gelden nog niet te worden
uitgekeerd. Deze bedragen zijn hierom gereserveerd voor de projectperiode 2014-2015.
De uitgaven voor de vrijwilligers waren hoger dan de ontvangsten omdat de bijdrage van één van de
vrijwilligers al in 2012 was ontvangen. Verder zijn ontvangsten en uitgaven m.b.t. de vrijwilligers
steeds gelijk: hun bijdragen worden doorgestort naar CPYWD.
We streven ernaar de eigen kosten zo laag mogelijk te houden, zodat alle donaties bijna helemaal
gebruikt kunnen worden voor de projecten. In 2013 hebben we kosten gemaakt voor het gebruik van
onze bankrekening bij de Triodosbank, de webhosting, inschrijving Kamer van Koophandel,
lidmaatschap van Partin (een samenwerkingsverband van particuliere initiatieven), en het laten
drukken van een nieuwe voorraad flyers.

Balans 31-12-2013
Bezittingen
bankrekening Triodos

totaal

€ 6.347

€ 6.347

Vermogen
vermogen 1-1-2013
saldo 2013
vermogen 31-12-2013
totaal

€ 1.676
€ 4.671
€ 6.347
€ 6.347

De bezittingen bestaan alleen uit het saldo op de bankrekening en is tevens het eigen vermogen. Het
vermogen is met € 4.671 gestegen t.o.v. 31-12-2012 omdat er dit jaar minder besteed is aan de
projecten dan er ontvangen is uit fondsen en donaties. Wij hebben voor het op 31-12-2013
aanwezige vermogen conform onze doelstelling de verplichting om dit te besteden aan de door ons
ondersteunde projecten.
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Fondsen en donaties 2013
In 2013 hebben we de volgende fondsen en donaties ontvangen:
Ontvangen bijdragen
Kiwanis West-Friesland
Stichting YSI
Impulsis
Books 4 Life
Particuliere donaties

€
€
€
€
€
€

1.775
1.500
1.118
600
1.060
6.053

Begroting 2014
De begroting voor 2014 is gebaseerd op het door CPYWD gemaakte plannen voor 2014. Volgens deze
plannen worden de in 2013 lopende projecten voortgezet, uitgebreid met enkele kleine
inkomengenererende projecten.
Verwachte uitgaven voor projecten:
Jeugdprogramma's

Eigen kosten stichting
Totale uitgaven

€
€
€
€
€

26.271
1.304
2.707
300
30.582

Af: beschikbaar 31-12-2013
Benodigde fondsenwerving

€
€

6.347
24.235

Vrijwilligersprogramma
Inkomengenererende projecten

Haarlem, juli 2014

Maartje Bos, voorzitter

Ruben Koeckhoven, secretaris/penningmeester
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