Stichting

Adjoa

Aelderstraat 17
7854 RN Aalden
Telefoon 0591 371341
Giro 93 88 326 (Leiden)

HYPERLINK "http://www.adjoa.nl" www.adjoa.nl
______________________________________________

STICHTING ADJOA
Stichting Adjoa is in 2002 opgericht om een groep kansarme jongeren in Ghana te
ondersteunen op weg naar een zelfstandige toekomst in eigen land. De jongeren hebben
hun kindertijd doorgebracht in kindertehuis Child Care in Ahotokurom en staan op het punt
om uit te vliegen. Adjoa helpt hen een eindje op weg.

EMBED Word.Picture.8
Ahotokurom ligt in het zuiden van Ghana, 7 km ten oosten van Cape Coast

Doelen
Jongeren van Ahotokurom ondersteunen op weg naar een toekomst op eigen benen.
Afhankelijk van de behoefte werkt de stichting mee aan gezondheid, scholing en werk.
Daarnaast probeert Adjoa altijd een morele steun in de rug te bieden.
Het bevorderen van contact tussen de doelgroep en jongeren in Nederland. Dit contact
verbreedt de blik op de wereld van beide groepen.
Groepen in Nederland betrekken bij de activiteiten van Adjoa en zo op kleine schaal, maar
direct een bijdrage te leveren aan ontwikkelingssamenwerking.
Om deze doelen te bereiken mobiliseert Adjoa mensen die hun deskundigheid en contacten
willen inzetten, die willen helpen met hand- en spandiensten of financieel een steentje willen
bijdragen.

JAARVERSLAG 2006
Steeds staan een of twee jongeren centraal die door het netwerk geholpen worden om hun
persoonlijke doelen te realiseren. Daarnaast werkt Stichting Adjoa projectgewijs mee aan
structurele voorzieningen voor jongeren.

Missie en visie
Adjoa gelooft in de kracht van kleinschaligheid en persoonlijk contact
Stichting Adjoa denkt zo een kleine bijdrage te leveren op weg naar ontwikkeling en vrede.
Adjoa laat zien hoe leuk het is om met elkaar een groot verschil te maken in het leven van
een kleine groep.

Bestuur
Frans Fonville, voorzitter
Martijn Brakenhoff, penningmeester
Hanneke Brakenhoff, secretaris
Els Mencke, algemeen bestuurslid

ACTIVITEITEN 2006
1. Project ‘Guesthouse Ghana’
Achtergrond
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de stap van kindertehuis naar een leven
helemaal op eigen benen een hele grote is. Voor een deel van de uitvliegers is begeleid op
kamer wonen een goede tussenoplossing.
Daarnaast is er een kleine groep verstandelijk beperkte jongeren die altijd enige begeleiding
nodig zullen hebben. Hun opvang is in Ahotokurom gegarandeerd, maar de toeleiding naar
werk is een probleem.
Steeds vaker vinden studenten en vrijwilligers hun weg naar Ahotokurom. Dat is een goede
ontwikkeling, maar stelt ook veel eisen aan accommodatie en opvang.
Frans Fonville en Hanneke Brakenhoff hebben een paar jaar geleden een stuk land ter
beschikking gekregen in Elmina waar zij als particulier een huis op willen bouwen. Een deel
van dat huis stellen zij beschikbaar voor de doelgroep van Stichting Adjoa.
Uitdaging
Kan Stichting Adjoa in dit huis op kleine schaal een fasehuis voor tehuisverlaters creëren? Is
het daarnaast mogelijk om in dit huis accommodatie te realiseren voor stagiaires en
toeristen? Kan dit in de vorm van een klein pension waarin verstandelijk beperkte jongeren
een leerwerkplaats kunnen vinden? En de grootste uitdaging: kan dit project zichzelf op den
duur financieel bedruipen?
Doelen 2006
Ontwikkeling project met als voorlopige werknaam ‘Guesthouse Ghana’
Opzet haalbaarheidsonderzoek
Realisatie
In 2006 heeft het bestuur besloten dat Adjoa zich ook sterk gaat maken voor de zwaksten
binnen de doelgroep: jong volwassenen die (nog) niet voor zichzelf kunnen zorgen. Er is een
raamplan gemaakt voor een pension, een leerwerkplek en faseaccommodatie.
Het gaat hierbij om een relatief omvangrijk en langdurig project dat goed vooronderzoek
vergt. Met de toekomstig eigenaren van het huis is overleg geweest over voorwaarden en
samenwerking. Uitgangspunt daarbij is dat Stichting Adjoa gebruik mag maken van de
accommodatie, maar geen eigenaar is. De eigenaren voorzien Adjoa van accommodatie,
maar zijn niet (financieel) verantwoordelijk voor Adjoa’s activiteiten. Als dit project uitgevoerd
gaat worden zal een en ander juridisch verder uitgewerkt en vastgelegd moeten worden.
Voor die tijd zal een haalbaarheidsonderzoek gedaan moeten worden naar de
levensvatbaarheid van een dergelijk pension in Elmina en de haalbaarheid van de
leerwerkplek en het fasehuis. Dit haalbaarheidsonderzoek is beschreven in de vorm van
afstudeeronderzoeken voor studenten Commerciële economie en International
Communication van de Hanzehogeschool.

2. Project ‘ElminIT’
Achtergrond
Wie internet heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook in Ghana. De jongeren van Ahotokurom
maken thuis en op school niet vanzelfsprekend kennis met de computer. Internet cafés zijn
ver weg en duur.
Kinderen in Nederland hebben m.b.v. nieuwe media veel gemakkelijker toegang tot
informatie en internationale contacten. Toch hebben ze veelal een eenzijdig en stereotiep
beeld van Afrika en Afrikanen.
Uitdaging
Kan Adjoa drempelloos toegang tot computer en internet realiseren en o.a. via internet
contact bewerkstelligen tussen kinderen en jongeren in Nederland en Ahotokurom?
Doelen 2006
Projectplan opstellen
Subsidie aanvragen bij de gemeente Coevorden
Indien subsidie: starten met uitvoering
Realisatie
ElminIT (Elmina en InformatieTechnologie) staat voor een meerjarig project met de volgende
activiteiten:
Een leskist voor basisschoolkinderen in Coevorden over het leven van hun leeftijdgenoten
Adjoa en Kojo in Ahotokurom. De leskist beoogt een evenwichtig beeld te geven van zowel
leuke, mooie en verrassende aspecten als reële problemen. De leskist moet gerealiseerd
worden in nauwe samenspraak met betrokken scholen.
Een interactief onderwijsproject voor middelbare scholieren, mogelijk in het kader van een
profielwerkstuk
Uitwisseling van Nederlandse en Ghanese studenten
De realisatie van een kleine computer/internetklas in het nieuw te bouwen ‘Guesthouse
Ghana’ in Elmina dat niet alleen voor de bewoners/gasten toegankelijk is, maar ook voor
jongeren uit de buurt (Ahotokurom e.o.).
Het plan hiervoor is opgesteld en met een subsidieverzoek naar de gemeente Coevorden
gestuurd. B & W Coevorden heeft daarop besloten het verzoek toe te kennen. In juli 2006
heeft Adjoa een subsidiebedrag van
€ 8.175,- ontvangen voor de uitvoering van de eerste fase van dit project.
Marlies Mencke heeft aangeboden om de leskist voor basisscholen te ontwikkelen. Marlies
heeft een achtergrond in Geschiedenis en Onderwijs en heeft kennis gemaakt met Ghana en
Ahotokurom. Marlies heeft de laatste maanden van 2006 gebruikt om zich te oriënteren op
de klus.
Tussen september en december 2006 zijn vier studenten Bouwkunde en Civiele techniek in
Ghana geweest om een voorbereidingsstudie uit te voeren voor Guesthouse Ghana. Ze
hebben onder meer gekeken naar aanpassingen voor gehandicapten en de implicaties van
de internetklas voor de bouw en inrichting van het huis in Elmina.
Het mes sneed bij deze uitwisseling aan twee kanten. Door te zorgen voor opvang en
begeleiding heeft Adjoa vier jonge Nederlanders in staat gesteld een unieke
afstudeeropdracht in Ghana te doen. Het resultaat voor Adjoa is een schat aan informatie
die ons helpt Guesthouse Ghana en ElminIT verder gestalte te geven. Zo is o.m. duidelijk
geworden dat een generator onontbeerlijk is voor internet, dat zonne-energie te duur is en
met welke bouwmethode airconditioning vermeden kan worden.

3. Vervolg project ‘Cecilia’
Historie project
Cecilia heeft in 2003 in Nederland leren lopen met een nieuwe beenprothese. Daarnaast
kreeg ze les in geavanceerde naaitechnieken. Terug in Ghana heeft ze m.b.v. Adjoa in 2004
een stukje land gepacht, waar ze in 2005 een container geplaatst heeft die als naaiatelier
ingericht kan worden.
Doel 2006
Cecilia verder ondersteunen bij het realiseren van haar eigen naaiwinkeltje zodat ze op
termijn helemaal in haar eigen onderhoud kan voorzien.
Realisatie
Cecilia is in april 2006 moeder geworden van een zoon. De kleine Frans groeit voorspoedig,
maar de verdere inrichting van de container ligt sinds zijn geboorte stil. Toen Cecilia in de
tweede helft van het jaar haar prothesevoet brak kon ze de afstand van haar woning tot de
markt helemaal niet meer overbruggen.
Adjoa heeft toegezegd de reparatie van de voet te bekostigen. Ondertussen doet Cecilia
haar naaiwerkzaamheden thuis.

4. Vervolg project ‘Joseph’
Historie project
Joseph heeft in 2005/2006 een internationaal studiesemester gevolgd aan de
Hanzehogeschool Groningen. Hij leerde bovendien teksten te produceren op de computer
m.b.v. spraakherkenning. Daarnaast zijn arm- en been prothese vervangen.
Doel 2006
Adjoa blijft ook Joseph volgen bij zijn studie en leven buiten het tehuis. Adjoa ziet in Joseph
ook een uitstekende ambassadeur voor Adjoa in Ghana.
Realisatie
Joseph heeft in februari Nederland verlaten met een laptop met spraakherkenning onder zijn
nieuwe arm. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we niet helemaal zeker wisten of deze
geavanceerde spullen zouden blijven functioneren in Ghana. Het tegendeel blijkt waar.
Laptop en spraakherkenning zijn voor Joseph studiehulpmiddelen van onschatbare waarde.
Technische problemen komen met regelmaat voor, maar worden door Joseph zelf m.b.v.
online advies uit Nederland opgelost. In juli, toen Hanneke in Ghana was, is Joseph uit Child
Care verhuist.
Joseph heeft op de universiteit van Cape Coast de Association of Visually Impaired and
Physically Challenged Students opgericht, een belangenvereniging voor gehandicapte
studenten. Hij werkt daarin samen met Saidia, de vereniging van studenten International
Communication van de Hanzehogeschool Groningen, die zich inzet voor studenten in
ontwikkelingslanden.
Ook als ‘Our man in Ghana’ laat Joseph zich niet onbetuigd. Hij heeft de vier studenten
Techniek wegwijs gemaakt in de omgeving en geadviseerd m.b.t. aanpassingen voor
gehandicapten in de bouw.

5. Nieuwe jongere ‘in the picture’
Achtergrond
Stichting Adjoa ondersteunt steeds een nieuwe jongere die zich voorbereid op een toekomst
buiten Child Care
Doel 2006
Met advies van het management van Ahotokurom een jongere selecteren en een plan
maken
Realisatie
Tijdens Hanneke haar bezoek aan Ghana zijn twee kandidaten voorgedragen. Nadere
vaststelling van een traject is in voorbereiding.

6. Praktijklokaal ‘Special Unit’
Achtergrond
Een aantal jongeren met een verstandelijke beperking blijft ‘hangen’ in de laatste klas van
het speciaal onderwijs in Ahotokurom, omdat vervolgonderwijs niet bestaat en omdat ze niet
voorbereid zijn op werk.
Doel
Het management van Ahotokurom heeft Adjoa gevraagd om mee te werken aan de bouw
van twee praktijklokalen waar deze groep jongeren eenvoudig maar nuttig werk leert
verrichten: moestuin aanleggen en onderhouden, koken, naaien, winkeltje met eigen
producten.
Realisatie
Adjoa wil zich ook inzetten voor de jongeren die nooit helemaal op eigen benen zullen staan.
Praktijkonderwijs leert hen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. In 2006 heeft de
Stichting zich georiënteerd op de plannen en kosten.

7. Activiteiten bestuur
De samenstelling van het bestuur is niet gewijzigd. Er zijn zeven bestuursvergaderingen
geweest. Ondanks het toegenomen aantal activiteiten is besloten om het bestuur niet uit te
breiden. Wel is de taakverdeling en werkwijze enigszins gewijzigd. Voortaan valt elk project
onder een van de bestuursleden die als aandachtsfunctionaris opereert. Hij of zij zoekt
vervolgens de versterking die nodig is om het project uit te voeren.
Verjonging
De verjonging van Adjoa was een van de voornemens voor 2006. Dit is goed gelukt,
ondanks het feit dat het bestuur ongewijzigd is gebleven. Joseph als ambassadeur in
Ghana, Marlies als ontwikkelaar van de leskist en de studenten Techniek zorgden voor de
inbreng van jong geluid.
Werkbezoek Ghana
Hanneke en haar dochter Marijn hebben twee weken gelogeerd in Ahotokurom. Zij hebben
Joseph bezocht in Cape Coast en de doopplechtigheid meegemaakt van Cecilia’s zoontje.
Hanneke heeft met het management van Child Care overlegd over de diverse projecten en
met docenten van de universiteit van Cape Coast over studentenuitwisseling. (NB: reizen van
bestuursleden worden niet bekostigd uit Adjoa gelden).
Communicatie
Het jaarverslag over 2005 is in mei per post aan alle donateurs en betrokkenen bij Adjoa
verstuurd. In juni is de folder aangepast.
Els en Hanneke hebben in september een presentatie gehouden voor Vrouwen van Nu in
Witten. Dit was een goede aanleiding om een PowerPoint presentatie over Stichting Adjoa te
maken.
De NH kerk in Zweeloo nam het initiatief om in oktober alle plaatselijke initiatieven op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht te brengen. Ook Adjoa was van
de partij. Eind december is een kerstbrief rondgestuurd.
Mede dankzij webmaster Hans Eising is een grote stap voorwaarts gemaakt met de website.
De informatie is toegankelijker gemaakt en er zijn meer foto’s op te zien.
Netwerk
Adjoa is spontaan benaderd door Stichting Drieluik voor buitenschoolse opvang.
Medewerkers van Drieluik hebben zich ingezet voor een fancy fair Oosterhesselen in juni,
een spelenkermis in september en in een kerstmarkt in december in Aalden, waarvan de
opbrengsten deels voor Adjoa waren. De Stichting schonk een tweelingbuggy aan een
pasgeboren vierling in Ahotokurom en regelden een donatie van speel/leermaterialen voor
de Special unit bij een leverancier. Kinderen beschilderden linnen tasjes voor kinderen in
Ahotokurom, ouderen in Aalden deden dat voor de ouderen in St. Clare’s, het
verzorgingstehuis voor oudere leprapatiënten in Ahotokurom. Met name Sandra Willems

heeft zich enorm ingezet bij bovengenoemde activiteiten.
Fondswerving
In maart is een subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente Coevorden voor het ElminIT
project. Deze aanvraag is in juli gehonoreerd. Donateurs ontvingen in mei een
acceptgirokaart bij het jaarverslag.
In juni heeft een informerend gesprek plaatsgevonden met het ICCO in Utrecht om uit te
vinden of en onder welke voorwaarden het project ‘Guesthouse Ghana’ voor een subsidie in
het kader van een zgn. verdubbelingsregeling in aanmerking zou kunnen komen. Dit gesprek
bood een positief perspectief en is van grote invloed geweest op de projectontwikkeling.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Donateurs
Ook in 2006 kwamen er spontane initiatieven om de pot te spekken:
De Hervormde Kerk in Westerbork en Zweeloo bestemde elk de opbrengst van een collecte
voor Adjoa. Er waren de activiteiten van de medewerkers van Drieluik waarvan de
opbrengsten deels naar Adjoa gingen. Verder ontvingen we giften van de Rotary van
Hoogezand, doneerden de Vrouwen van Nu uit Witten en vierde Frans zijn 50ste
geboortedag ten gunste van Adjoa.
In totaal hebben we in 2006 120 donaties ontvangen. Het aantal vaste donateurs is
gestegen van 67 naar 98. Van hen hebben er 60 een storting gedaan in 2006.

Fondsen en subsidies
Stichting Adjoa heeft in 2006 een succesvolle subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente
Coevorden. De subsidie is € 8.125 en wordt besteed aan Elminit.
Stichting Saidia heeft voor het Joseph-project de helft van de reis-, visa en
verzekeringskosten voor haar rekening genomen. In totaal € 2.000. Verder heeft de
Hanzehogeschool Groningen de laptop waarmee Joseph aan de slag kan met
spraakherkenning betaald.
Verantwoording 2006
Aan de hand van Tabel 1 kan een beeld worden gevormd van de financiële ontwikkeling van
Adjoa, de laatste 3 jaar. In de laatste kolom van deze tabel wordt het jaar 2006 verantwoord.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december 2006. In Tabel 2 (pag. 6) wordt de
begroting 2007 uiteengezet.
In 2006 is er in totaal door Adjoa €4.816 Euro uitgegeven. Dat is minder dan de afgelopen
jaren.
Tegelijkertijd is de financiële positie fors versterkt in 2006. Er zijn meer projecten dan ooit,
maar de meeste plannen bevonden zich in 2006 in een planfase. Vanaf 2007 verwachten
we beduidend hogere uitgaven voor projecten als ElminIT, ‘Child in the picture’ en
Praktijklokaal Special Unit.
De renteloze lening van Stichting Albino
(€ 10.000) is terugbetaald in 2006 en het saldo (van giro en renterekening) gegroeid met
ruim € 6.000.
Het project Joseph is financieel afgesloten. De totale gerealiseerde kosten (€ 10.395) zijn
ruim € 4.500 onder de raming gebleven, waarbij Saidia en Hanzehogeschool Groningen nog
eens
€ 3.600 voor hun rekening namen.
In totaal is er in 2006 € 19.281 ontvangen. Bijna de helft bestaat uit donaties
(€ 8.746). De overige giften en subsidies waren € 10.175. De rente is als gevolg van een
rekening met een hoger percentage en het toegenomen saldo op de renterekening
verder opgelopen naar
€ 360.

De reserve Projecten is gegroeid naar € 29.556. Deze middelen worden ingezet voor
toekomstige projecten.
Evenals in 2005 is er bij het opmaken van de jaarrekening een (kleine) inconsistentie
ontdekt. Dit is gecorrigeerd in het boekjaar 2007.

Tabel 1. Financiële ontwikkeling Stichting
Adjoa
Ontwikkeling Uitgaven
en Inkomsten Adjoa
Uitgaven Algemeen
Project Cecilia
Project Schoolbus
Project Joseph
Donaties
Overige giften en subsidies
Lening
Rente
Ontwikkeling reserves
Restant Cecilia
Restant Joseph
Reserve Projecten
Totaal
Stand Giro
Renterekening
Totaal
Verschil
Indicatoren
Aantal donaties
Gemiddeld per donatie
Aantal vaste donateurs
Kosten Algemeen (Eur)
Projectkosten (Eur)
Jaarresultaat (Eur)
Begroting (Eur)

2004
290
3.097
2.000
0
4.455
5.000
0
95
2004
719
0
11.635
12.353
753
11.750
12.503
150
2004
43
104
29
290
5.302
4.162
4.856

2005
393
719
0
6.879
8.950
0
10.000
176
2005
0
8122
15.368
23.490
4736
18.750
23.486
4
2005
82
109
67
393
7.597
11.136
16.469

2006
399
0
0
3.517
8.746
10.175
0
360
2006
0
0
29.556
29.556
271
29.300
29.571
15
2006
120
73
98
399
4.417
6.066
19.222

PLANNEN VOOR 2007
‘Guesthouse Ghana’
Adjoa gaat een haalbaarheidsstudie doen voor dit project. In hoeverre voorziet faseontvang
en een leerwerkplek in een behoefte. Is er een markt voor een pension? Hoe kan dit project
gefinancierd worden. Studenten van de Hanzehogeschool gaan Adjoa hierbij helpen .
Bij ICCO zullen we een subsidieverzoek indienen voor de haalbaarheidsstudie.

Vervolg Project ‘ElminIT’
De leskist over Kinderen in Ghana wordt ontwikkeld en uitgeprobeerd met groepen 7 en 8
van basisscholen in Aalden.
Met Stichting Drieluik gaan we kijken hoe de buitenschoolse opvang betrokken kan worden
bij ElminIT.
Adjoa initieert in samenspraak met voortgezet onderwijs een interactief project met
Nederlandse en Ghanese jongeren
Twee of drie studenten krijgen de kans om kennis te maken met Ghana. In het kader van
een afstudeeropdracht zullen zij meewerken aan een communicatie- en fondswervingsplan
voor Adjoa, een marktonderzoek voor het Guesthouse en een ontwerp voor de internetklas.
Adjoa maakt een plan voor een internetklas met 10 werkplekken en onderzoekt hoe dit in het
te bouwen Guesthouse gerealiseerd kan worden.
Adjoa wil de gemeente Coevorden vragen fasegewijs de realisering van de internetklas te

financieren.

Praktijklokaal ‘Special Unit’
Adjoa heeft het voornemen om een van de praktijklokalen voor jongeren met een
verstandelijke beperking te financieren. Richtbedrag: € 5000,-

Vervolg ‘Cecilia’ project
Stichting Adjoa betaalt de reparatie van de voetprothese. Adjoa ondersteunt Cecilia bij de
opzet van een langere termijn financiering voor haar onderneming en de aanvraag van een
microkrediet.

Vervolg ‘Joseph’ project
Joseph krijgt een officiële rol als Adjoa’s vertegenwoordiger en adviseur in Ghana. We gaan
hem vragen ons hierover via de website te informeren.

Nieuwe jongere in beeld
Adjoa kiest een nieuwe kandidaat en maakt samen met de betrokkene en Ahotokurom een
plan.

Bestuur
Het ziet ernaar uit dat Adjoa in 2007 een kort lijntje kan houden met Ahotokurom: zowel
Frans als Martijn hebben een reis naar Ghana gepland .
Iemand uit Adjoa’s netwerk heeft aangeboden om teksten op de website te vertalen in het
Engels. We hopen dat een deel daarvan in 2007 gerealiseerd kan worden. Daarnaast is het
streven de website te voorzien van meer nieuws en actuele informatie.

Begroting 2007
De begroting voor 2007 is in Tabel 2 uiteengezet.

Tabel 2 Begroting 2007
Kamer van Koophandel
Communicatie achterban (folders,
briefpapier, bedankkaartjes, postzegels,
etc.)
Attenties (bloemetje etc.)
Website
Kosten betaalverkeer
Diversen
Nazorg projecten
Totaal algemeen

debet
30

credit

400
100
150
40
80
300
1.100

Projecten
Project ElminIT
Project Special Unit
Totaal projecten

6.775
5.000
11.675

Totaal debet

12.775

Donaties 2007
Overige giften
Subsidies
Rente
Totaal algemeen

4.200
0
8.175
400
12.775

Totaal credit

12.775

Eind 2007:
Reserve projecten

29.556

Toelichting Tabel 2
De begrote algemene kosten van Adjoa komen overeen met die van 2006. Er is daarbij
rekening gehouden met een jaarlijks budget (€300) Nazorg projecten. Deze middelen kunnen
we inzetten om Cecilia, Joseph en in de toekomst andere jongeren in staat te stellen te
communiceren met contacten buiten Ghana. Ook is er rekening gehouden met kosten van
betaalverkeer. Dit in verband met het gebruik van digitaal betalingsverkeer.
Er is de laatste twee jaar een groei zichtbaar van het aantal donateurs. Het doel is om het
aantal vaste donateurs verder te laten groeien om zo een stabiele inkomstenbron op te
bouwen. We begroten de inkomsten uit donaties voorzichtig. (totaal € 4.200).
Er wordt door Adjoa in 2007 een subsidieaanvraag bij de gemeente Coevorden ingediend.
Deze subsidie wordt begroot, maar mocht de subsidie niet toegekend worden, dan biedt de
reserve Projecten voor dit jaar voldoende garantie. Op de langere termijn kan het missen van
de subsidie een keuze tussen de voorgestelde projecten noodzakelijk maken.
Uit Tabel 2 is op te maken dat aan het einde van het jaar het saldo van de reserve Projecten
€29.556 bedraagt. Daar staat tegenover dat er voor de projectplannen al gauw meer dan
€ 40.000. nodig is.

Bedankt voor uw steun in 2006! Mag Adjoa in 2007 weer op u rekenen?
Giro 93 88 326 t.n.v. Stichting Adjoa, Leiden
Odo nyera fie kwan (Love lights its own path, it never gets lost on its way home)

