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Voorwoord

Mijn naam is Lara Berk. In 2013 heb ik
voor het eerst kennisgemaakt met
Stichting Partnership Ghana. Tijdens het
afronden van mijn studie ben ik voor mijn
afstudeerscriptie naar Ghana gegaan. Hier
heb ik onderzoek gedaan naar de ‘self
sustainability’ van communities rondom
Tamale. Naar aanleiding van mijn
bijzondere en indrukwekkende ervaringen
heb ik besloten om betrokken te blijven
bij de organisatie. De inspiratie en
motivatie bleef maar komen en toen mij
in 2014 gevraagd werd om het stokje over
te nemen van Sanne Peters
(vrijwilligerscoördinator en bestuurslid),
heb ik uiteraard ja gezegd. Mijn hoofdtaak
is het voorbereiden van nieuwe vrijwilligers. Ik heb mijn eigen voorbereiding als heel prettig en
compleet ervaren en hoop dat ik in de toekomst voor velen hetzelfde kan betekenen.
In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het opnieuw vastleggen van samenwerkingsafspraken
tussen SPG en CPYWD en het voortzetten van de draaiende programma’s. In zijn algemeenheid kan
gezegd worden dat er in Ghana steeds meer zelfstandigheid ontstaat en dat activiteiten een
professionaliseringsslag hebben gemaakt. Wij zijn de donateurs en sponsoren zeer dankbaar voor
hun bijdrage in deze en kijken terug op een geslaagd jaar. Steeds meer kinderen en vrouwen in
Noord-Ghana kunnen zich ontplooien en geven hun kennis en vaardigheden door. Ik kijk uit naar een
nieuw jaar.

Lara Berk, Vrijwilligerscoördinator / bestuurslid
Haarlem, augustus 2015
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Projecten in Ghana
In 2014 is CPYWD, onze partnerorganisatie in Ghana, doorgegaan met de eerder gestarte projecten:




Bijenhouderijproject
Jeugdprogramma’s (After School Programs for Youth)
Vrijwilligersprogramma’s

Bijenhouderijproject
Het bijenhouderij-project heeft zich intussen ontwikkeld tot een zelfstandig lopend project waarbij
vrouwen in enkele communities rondom Tamale in staat zijn wat bij te verdienen door hun
zelfgemaakte honing te verkopen. Ontwikkelpunten zijn het in stand houden en waar mogelijk
uitbreiden van de honingproductie en het administreren van de oogsten.

Jeugdprogramma’s
Ook de jeugdprogramma’s draaien voor een belangrijk deel inmiddels zelfstandig. De naschoolse
activiteiten vinden regelmatig plaats in enkele dorpen en zijn sterk ingebed in de gemeenschappen,
en de dorpsvrijwilligers zijn verder gegroeid in hun ontwikkeling door de gevolgde trainingen en de
inmiddels opgedane ervaringen. Ook hier is nog ondersteuning nodig in het op peil houden en
uitbreiden van de jeugdprogramma’s en het meten en vastleggen van de resultaten.

Vrijwilligersprogramma’s
In 2014 was CPYWD (en ook SPG) zeer vereerd door het bezoek van Bert Weijdema, een ‘Rots en
Water ‘-trainer en dirigent die in een periode van een paar jaar drie keer enkele weken naar Ghana
gaat en daarmee op duurzame wijze een grote bijdrage levert. Deze bijdrage van Bert past heel goed
in het vrijwilligersbeleid van Stichting Partnership Ghana, dat zich richt op vrijwilligers die een
coachende en ondersteunende rol hebben, zodat de Ghanese vrijwilligers meer en meer de leiding
kunnen nemen. Zie hieronder een impressie van de ervaringen van Bert en een tweetal foto’s van de
trainingen.
Van 25 oktober tot 12 november 2014 ben ik in Ghana geweest om te kijken of Rots en Watertraining
bruikbaar is voor kinderen van de ‘Ashanti school of the deaf’ in Jamasi (midden-Ghana, voor SOKPO)
en voor de kinderen en hun begeleiders in communities in en om Tamale (noord-Ghana, voor
SPG/CPYWD/Korczak). De collega’s van CPYWD in Tamale hadden een intensief programma voor me
samengesteld: bezoeken aan scholen en dorpen, demo-trainingen en presentaties aan leraren en
vrijwilligers, en trainingen aan kinderen en jongeren.
Wat me vanaf het begin opviel was dat de training direct landde, dat onderwijsgevenden van het
begin af aangaven dat men graag met zulke trainingen verder zou willen, in een land dat
maatschappelijk aan het groeien is, en waar zo vele kinderen niet zelfbewust de kansen kunnen
kiezen om straks mee te draaien in deze maatschappij. Eén school (junior-high voor moeilijk lerende
kinderen) gaf zelfs aan dat ze graag op zoek zouden gaan naar fondsen om mij de hele school training
te laten geven. Het werken aan zelfinzicht en zelfvertrouwen maakt dat kinderen beter keuzes kunnen
maken en uit hun comfortzone durven stappen op weg naar uitdagingen.
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Momenteel zijn we de contacten met de deelnemende instituten aan het aanhalen om bij een volgend
bezoek, eind 2015, verder te gaan waar we gestopt waren. Gedurende mijn reis heb ik veel foto- en
filmmateriaal verzameld van mijn activiteiten, waardoor het ook voor velen hier duidelijk kan worden
wat de effecten van de training zijn. Ook de volgende reis zal een combinatie worden van Jamasi en
Tamale. Het werken met dove kinderen in Jamasi was een nieuwe en verrassende ervaring voor me,
en maakte me nog duidelijker hoeveel mijn werk kan betekenen voor de jeugd in landen als Ghana.

Samenwerking met CPYWD
Wij zijn blij dat de projecten inmiddels op belangrijke onderdelen zelfstandig functioneren. Dit
immers was één van de belangrijkste doelen zoals geformuleerd tijdens ons werkbezoek in 2012. Om
de projecten uiteindelijk geheel zelfstandig te kunnen laten voortbestaan hebben we in 2014 samen
met CPYWD hard gewerkt aan de ontwikkelpunten en hebben hiervoor nieuwe
samenwerkingsafspraken vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MOU). Het bestuur van
CPYWD heeft hierbij een veel actievere rol aangenomen. Sinds juli 2013 is er contact ontstaan vanuit
SPG met Dr. Menno Wolters, een gepensioneerd beleidswetenschapper, inmiddels full time
woonachtig in Ghana. Menno is inmiddels onze officiële vertegenwoordiger in Ghana geworden en
heeft met regelmaat contact met de staff en board van CPYWD in Ghana. Voor ons zeer waardevol,
hij vormt een belangrijke schakel tussen ons en Ghana en ook tussen het de staf en het bestuur van
CPYWD.
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Activiteiten in Nederland
2014 was óók het jaar van de fondsenwerving voor de nieuwe projectperiode in 2015. Onze
samenwerking met BIS (Bureau Internationale Samenwerking) leidde niet alleen tot
professionalisering in de fondsenwerving, maar ook in onze rapportages en communicatie met
Ghana. Vanaf 2015 of 2016 zal er gerapporteerd worden per gemeenschap over de activiteiten die
daar plaatsvinden, waardoor de resultaten in Ghana beter meetbaar gemaakt kunnen worden.
Bijgevoegde foto’s zijn van de uitreiking van de cheques uitgekeerd door Kringloopwinkel Re-sell ‘s
gravenzande, op 8 november 2014. Re-sell kiest jaarlijks +/- 10 goede doelen uit waar ze de omzet
van het jaar aan doneren. Naast het in ontvangst nemen van de cheque zijn er ook vele honingpotjes
verkocht!

Verder zijn we in januari aanwezig geweest bij een Korczak Etalage dag waar we in gesprek zijn
gegaan met vrijwilligers hoe verdieping aan te brengen in de programma’s en wat vrijwilligers hierin
kunnen betekenen. Dit was een mooie dag met een nieuwe aanwas van vrijwilligers. En op 9 oktober
heeft Maartje een presentatie gehouden in de PKN-kerk van Badhoevedorp. Edukans was ook
aanwezig en er ontstond een interessant dialoog met de voorganger.

Verandering bestuur
In 2014 hebben wij afscheid genomen van Sanne Peters, vrijwilligerscoördinator en bestuurder. Wij
danken haar voor haar grote bijdrage aan onze stichting en de activiteiten in Ghana. Zij is opgevolgd
door Lara Berk, onze huidige vrijwilligerscoördinator. Dit is geformaliseerd in 2015.

Financieel verslag 2014
Onze stichting fungeert als ‘doorgeefluik’ voor de gelden voor de projecten in Ghana. De ontvangen
bedragen staan tijdelijk op onze rekening en worden overgemaakt naar de rekening van onze partner
CPYWD in Ghana. Hieraan stellen wij voorwaarden zoals het hebben van goedgekeurde
projectvoorstellen en rapportages over voorgaande perioden. De projecten van onze stichting
worden gefinancierd door verschillende fondsen en stichtingen en door particulieren. Bij de meeste
donaties wordt een specifiek project aangewezen.
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Ontvangsten en uitgaven 2014
Projecten
bijenhouderij-project
jeugdprogramma’s
vrijwilligersprogramma’s
niet specifiek voor project

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

90
35.353
100
1.209

113
154
150

-23
35.200
-50
1.209

273

-273

€ 690

€ 36.062

eigen kosten stichting
saldo 2014

€ 36.752

In 2014 hebben we ons vooral gericht op de fondsenwerving voor 2015. Omdat de nieuwe serie
jeugdprogramma’s pas in 2015 van start zijn gegaan, zijn de uitgaven in 2014 zeer beperkt geweest.
De ontvangsten en uitgaven voor de vrijwilligers waren eveneens laag: er is één vrijwilliger (Bert)
voor een korte periode in Ghana geweest.
We streven ernaar de eigen kosten zo laag mogelijk te houden, zodat alle donaties bijna helemaal
gebruikt kunnen worden voor de projecten. In 2014 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).

Balans 31-12-2014
Bezittingen
bank Triodos

Vermogen
42.409 1-1-2014
saldo 2014
31-12-2014
€ 42.409

6.347
36.062
42.409
€ 42.409

De bezittingen bestaan alleen uit het saldo op de bankrekening en is tevens het eigen vermogen. Het
vermogen is met € 36.062 gestegen t.o.v. 31-12-2013 vanwege de in 2014 geworven fondsen voor
2015 . Wij hebben voor het op 31-12-2014 aanwezige vermogen conform onze doelstelling de
verplichting om dit te besteden aan de door ons ondersteunde projecten.
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Ontvangen bijdragen 2014
In 2014 hebben we de volgende bijdragen ontvangen:

Impulsis/Edukans
Weeshuis Doopsgezinden
De Johanna Donk-Grote St.
St. Milagros
Kringloopwinkel ReSell
Dr. Hofsteestichting
St. Mundo Crast Meliori
St. Education Runway
St. Protestants Steunfonds
St. Limburgsch Prot. Kinderhuis
Kiwanisclub West-Friesland
Vrijwilligersbijdrage
particuliere donaties

Ontvangen
9.460
7.500
5.000
2.928
2.590
2.000
2.000
1.820
1.000
1.000
145
100
1.209
€ 36.752

Begroting 2015
De begroting voor 2015 is gebaseerd op het door CPYWD gemaakte plannen voor 2015. Volgens deze
plannen worden de in lopende projecten voortgezet, uitgebreid met enkele kleine
inkomengenererende projecten.
Verwachte uitgaven
jeugdprogramma's
inkomengenererende projecten

60.000
1.000

vrijwilligersprogramma

500

eigen kosten stichting

300

totale uitgaven

61.800

af: beschikbaar 31-12-2014

42.409

benodigde fondsenwerving

€ 19.391

Haarlem, augustus 2015
Maartje Bos, voorzitter

Ruben Koeckhoven, secretaris/penningmeester
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