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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 ook moreel een steunt 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 in Nederland en in Ghana mensen die hun
deskundigheid en contacten willen inzetten, die willen helpen met hand- en spandiensten of
financieel een steentje willen bijdragen.

JAARVERSLAG 2007
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 daadwerkelijk een verschil te kunnen maken.

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

TERUGBLIK OP 2007
Stichting Adjoa heeft een aantal jaren de wind flink in de rug gehad, maar 2007 werd
gekenmerkt door windstilte en zelfs wat tegenwind. We hebben veel gewacht: op antwoord
op subsidieverzoeken, op kadastrale duidelijkheid over de bouwkavel in Ghana, op het
rapport over de haalbaarheid van ‘Guesthouse Ghana’ en op contact met Ahotokurom.
Gelukkig staan daar positieve resultaten tegenover. Absoluut hoogtepunt was de pilot met
het leskistproject voor basisscholen over het leven van Adjoa en Kojo in Ghana. Dit blijkt een
heel goed middel te zijn om kinderen te interesseren voor hun leeftijdgenoten in Afrika.
De bouw van een praktijklokaal voor jongeren in Ahotokurom met een verstandelijke
beperking is een ander positief wapenfeit.
Lees hieronder meer over de wederwaardigheden in 2007

ACTIVITEITEN 2007
1. Project ‘Guesthouse Ghana’
Achtergrond
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de stap van kindertehuis naar een leven
helemaal op eigen benen in Ghana 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 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 stuk land ter beschikking gekregen in
Elmina (4 km van Ahotokurom, 6 km van Cape Coast). Zij willen daar als particulier initiatief
een huis bouwen, waarvan de helft ter beschikking wordt gesteld 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? Met welke stakeholders in Nederland en Ghana moet Stichting
Adjoa contact onderhouden ten behoeve van draagvlak en financiering voor dit project?
Twee haalbaarheidsonderzoeken door studenten Commerciële Economie en International
Communication moeten antwoorden geven op bovenstaande vragen.
Doelen 2007
Ontwikkeling project met als voorlopige werknaam ‘Guesthouse Ghana’

Adjoa denkt mee in de ontwerpfase van het huis
Opzet en uitvoering haalbaarheidsonderzoek pension, fasehuis, leerwerkplaats
Subsidieaanvraag bij Impulsis voor uitvoering haalbaarheidsonderzoek
Realisatie
Het verder uitdenken van dit project heeft veel tijd gekost. De subsidieaanvraag bij Impulsis
voor de haalbaarheidsonderzoeken dwong ons ook daartoe omdat doelen, motieven,
activiteiten en planning in een dergelijke aanvraag heel gedetailleerd beschreven moeten
worden. Een eerste bespreking van de aanvraag bij Impulsis in Utrecht in april stemde heel
hoopvol over vlotte financiering. Uiteindelijk moesten we tot eind december wachten op een
voorlopig positieve beschikking.
Ondertussen is Frank Odijk, student International Communication toch gestart met zijn
onderzoek naar stakeholders in Ghana en Nederland t.b.v. draagvlak en fondswerving van
Guesthouse Ghana. Frank heeft een schat aan gegevens bij elkaar gezocht in Nederland en
Ghana. Helaas moest hij de afronding van zijn rapport vanwege gezondheidsproblemen voor
onbepaalde tijd staken.
Het marktonderzoek naar de financiële haalbaarheid is uitgesteld in afwachting van de
subsidie.
Ook met de bouwplannen wilde het in 2007 nog niet vlotten. Onderzoek van studenten
Civiele Techniek heeft aan het licht gebracht dat de bodem van vette zeeklei in combinatie
met een steile helling constructieproblemen veroorzaakt die de bouw duur maken.
Uiteindelijk heeft de Chief van Elmina er in toegestemd dat de kavel geruild werd met vlakker
gelegen, maar kleinere kavel die in eigendom was van de chief familie zelf. De Chief vindt
namelijk de realisatie van dit huis met gemeenschaps-functie een goede ontwikkeling voor de
regio.
Het ontwerp van het huis is inmiddels definitief. Bij het multifunctionele karakter is goed
rekening gehouden met de activiteiten die Adjoa daar voor ogen heeft.

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 en jongeren in Nederland hebben m.b.v. nieuwe media veel gemakkelijker toegang
tot informatie en internationale contacten.
Toch hebben ze veelal een eenzijdig en wat negatief beeld van Afrika en Afrikanen.
Uitdaging
Kan Adjoa drempelloos toegang tot computer en internet realiseren voor de doelgroep in
Ghana? Hoe kan een meer reële beeldvorming en een contact bewerkstelligen tussen
jongeren in Nederland en Ahotokurom?
ElminIT (Elmina en InformatieTechnologie) staat voor een meerjarig project met de volgende
activiteiten::
Leskistproject voor basisscholen
Interactief onderwijsproject voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs
Uitwisseling tussen Ghanese en Nederlandse studenten

Opzet van een kleine computer/internetklas in het nieuw te bouwen Guesthouse Ghana
De financiering van deze projecten gebeurt grotendeels met subsidie van de gemeente
Coevorden
Doelen 2007
Pilot Leskistproject
Opzet interactief onderwijsproject voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs
Uitwisseling Nederlandse en Ghanese studenten
Ontwerp computer/internetklas, start bouw
Subsidieaanvragen bij de gemeente Coevorden voor de tweede fase
Realisatie
Leskist
Marlies Mencke heeft een leskist ontwikkeld voor leerlingen in groep 7 en 8 over het leven
van hun leeftijdgenoten Adjoa en Kojo in Ahotokurom. Het programma beoogt een
evenwichtig beeld te geven van zowel leuke, mooie, verrassende aspecten als reële
problemen. De kist bevat een aantal kleurrijke Ghanese tassen vol met Afrikaanse spullen en
opdrachten die kinderen aanzetten tot verder onderzoek over thema’s als school, wonen,
spelen, eten, gezondheid etc. Het programma is vastgesteld in nauwe samenspraak met 3
basisscholen die bij de pilot betrokken waren. In oktober en november heeft de leskist
gecirculeerd op de scholen.
De pilot is zeer positief gewaardeerd. Leerkrachten roemen het initiatief en didactische en
educatieve kwaliteit van het materiaal. Leerlingen vonden het een erg leuk project en zeggen
spontaan dat ze meer gemeen hebben met kinderen in Ghana dan ze dachten. En dat
Afrika “best wel cool” is. Ook de burgemeester van Coevorden, die aanwezig was bij de
eindpresentatie, toonde zich enthousiast over de wijze waarop Adjoa een brug probeert te
slaan tussen twee culturen.
Interactief programma voor VO
We hebben contact gelegd met Scholengemeenschap De Veste in Coevorden. De directie is
positief over Adjoa’s idee voor een interactief scholierenproject. Verdere uitwerking zal
plaatsvinden in samenspraak met docenten.
Uitwisseling
Tussen mei en juli heeft Frank Odijk zijn afstudeeronderzoek International Communication in
Ghana uitgevoerd. Frank is een van de stichters van het studenteninitiatief Saidia dat ernaar
streeft studenten uit ontwikkelingslanden deel te laten nemen aan internationale
uitwisselingssemesters. Joseph Oduro die via Adjoa voor protheses en spraakherkenning
naar Nederland kwam, was de eerste die met hulp van Saidia in Groningen kon studeren.
Tijdens zijn verblijf in Ghana heeft Frank veel opgetrokken met Joseph. Hanneke is in oktober
in Ghana betrokken geweest bij de selectie van een student uit Elmina die in 2008 een half
jaar naar Groningen komt.
Ontwerp computer/internetklas, start bouw
Het ontwerp voor Guesthouse Ghana voorziet ook in een internetruimte. Adjoa heeft hiervoor
een ontwerp gemaakt met 10 computerwerkplekken, variërend van simpele oefenplekken om
te leren typen tot werkplekken met internetaansluiting. Daarnaast is verkennend onderzoek
gedaan naar internet in Ghana en Nederlandse bedrijven die afgeschreven computers voor
hergebruik verschepen.
Zoals beschreven bij 1 kon nog geen start gemaakt worden met de bouw.
Subsidieaanvraag
In september heeft B&W Coevorden een subsidie van € 8175,- toegekend voor de tweede
fase van het ElminIT project.

3. Bouw 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.
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, simpele bouwtechnieken,
het runnen van een winkeltje met eigen producten. 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.
Doel 2007
Financiering van de bouw en inrichting van een van de twee lokalen.
Realisatie
Tussen april en juli zijn in Ahotokurom twee praktijklokalen gebouwd door lokale werknemers
met hulp van de groep die de lokalen gaat gebruiken. Ze zijn bijzonder trots op hun nieuwe
werkplaatsen. Stichting Adjoa heeft met donateurgelden een van de twee lokalen
gefinancierd (€ 5000,-). Het tweede is door een Engelse organisatie bekostigd.

4. Nieuwe jongere ‘in the picture’
Achtergrond
Adjoa ondersteunt steeds een jongere uit Ahotokurom die zich voorbereid op een toekomst
op eigen benen.
Doel 2007
In samenspraak met de jongere een traject uitzetten en starten
Realisatie
In overleg met het Management van Child Care is een jongere geselecteerd. Terwijl we bezig
waren met plannen maken, kwam het bericht dat de bewuste persoon het vertrouwen van de
leiding ernstig beschaamd heeft en weggestuurd is. Helaas geen uitzonderlijk incident onder
jongeren met een bodemloos bestaan.

5. Follow-up Joseph en 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. In 2006 werd moeder van een zoon.
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. Terug in Ghana,
pakte hij voortvarend zijn studie Sociologie weer op en werd ambassadeur van Adjoa in
Ghana.
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Jongeren volgen en zonodig ondersteunen
Realisatie
Langzamerhand wordt het Cecilia en Adjoa duidelijk dat ze met naaiwerk alleen nooit geheel
in haar onderhoud kan voorzien. Cecilia moet de eindjes aan elkaar knopen en is naarstig op
zoek naar neveninkomsten. Omdat er in Kasoa volop gebouwd wordt, denkt ze aan de
verkoop van cement en verf. Adjoa heeft haar een microkrediet toegezegd.

Joseph is aan het laatste jaar van zijn universitaire studie begonnen. Daarnaast maakt hij tijd
voor zijn activiteiten voor Adjoa, zoals het wegwijs maken van Nederlandse studenten en
Adjoa rapporteren over lopende zaken. Ook zijn samenwerking met Saidia zet haar voort. In
november heeft zijn protheseknie het begeven. Dankzij een snelle actie van Pieter Spinder
van het Orthopedisch Instrument Makerij in Emmen kon deze snel vervangen worden door
een knie uit een oude prothese. Ook in Nederland hebben protheses niet het eeuwig leven,
zo wordt ons duidelijk. Net als het feit dat Joseph en Cecilia nog lang niet in staat zullen zijn
zelf voor vervanging te zorgen. Een bodemloze put dus. Dit is ook geen ontwikkelingswerk,
noem het burenhulp! (mantelzorg?)

6. Microkrediet regeling
Achtergrond
Verhalen als die van Cecilia laten zien dat ook in ontwikkelingslanden ondernemen zonder
investeringskapitaal heel moeilijk is. Een microkrediet kan dan uitkomst bieden. Aanvankelijk
wilde Adjoa jongeren begeleiden richting bestaande instanties voor microkrediet. Het blijkt
echter mensen zoals Cecilia niet kunnen voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden,
zoals werken in een coöperatie, vaste verblijfplaats, bankrekening. Ook aanvraag en
rapportageverplichtingen zijn behoorlijk ingewikkeld voor laaggeschoolden.
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Een simpele microregeling ontwerpen die bij wijze van pilot bij Cecilia uitgeprobeerd wordt.
Realisatie
Penningmeester Martijn heeft een mooie regeling in elkaar gezet. Punten van zorg bij de
uitvoering zijn supervisie in Ghana en financiering. Supervisie is nodig niet alleen met het oog
op controle en terugbetaling, maar ook ter ondersteuning en advisering. Aangezien het gaat
om een zeer risicovolle besteding, zijn we van mening dat Adjoa microkredietverlening niet
zomaar van donateurgelden kan doen. Het plan is dan ook om “aandelen” in Cecilia’s
onderneming te gaan verkopen.

7. Activiteiten bestuur
De samenstelling van het bestuur is niet gewijzigd. Er zijn zes bestuursvergaderingen
geweest. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de taakverdeling
Project

Verantwoordelijk
vanuit bestuur

Lid project
commissie

Guesthouse Ghana

Martijn

Hanneke
Frank Odijk

ElminIT
- Leskist

Els

- Project VO

Frans

- Uitwisseling studenten

Hanneke

- Internetklas
Martijn
Projectlokaal Special Unit

Hanneke

Marlies Mencke

Child in the Picture:
- Cecilia
- Joseph
- Matthew

Els
Frans
Martijn

Microkrediet

Frans

Martijn
Jan Katerberg

Werkbezoek Ghana
Het voorgenomen bezoek van Martijn aan Ghana kon dit jaar helaas niet doorgaan. Frans en
Hanneke zijn in verband met de bouw in Ghana geweest en hebben daarnaast natuurlijk ook
Ahotokurom, Joseph en Cecilia bezocht (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. De bijgesloten acceptgirokaart bleek helaas niet geldig meer te zijn. De postbank
had verzuimd ons daarover te informeren, maar heeft later ter compensatie gratis nieuwe
kaarten geleverd.
Webmaster Hans Eising werkt gestaag door aan de verbetering van de website.
Netwerk
Sharon ? heeft met haar vertaling van de website Adjoa en de Engelstalige achterban een
grote dienst bewezen.
Centrum Ontwikkelingssamenwerking (COS) Overijssel heeft Stichting Adjoa de gelegenheid
geboden om mee te doen met Wereldwijs Werken. Dit is een initiatief waarbij stichtingen een
coach krijgen die afkomstig is uit het land waar hun projecten op gericht zijn. Zo heeft Adjoa
in september Alfred Atta als coach gekregen, een Ghanees die al jaren woont en werkt in
Nederland en zelf ook actief is in projecten voor Ghana. We ervaren de samenwerking met
Atta als nuttig.
(Wat nog meer?}

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Donateurs
Fondsen en subsidies
Verantwoording 2007

Tabel 1. Financiële ontwikkeling Stichting
Adjoa

PLANNEN VOOR 2008
‘Guesthouse Ghana’
We hopen dat de bouw kan starten en dat het haalbaarheidsonderzoek naar stakeholders
afgerond kan worden.
We kijken naar mogelijkheden om studenten Business aan de University of Cape Coast te
betrekken bij het marktonderzoek.

Project ‘ElminIT’
De leskist wordt aangeboden aan x? andere basisscholen
Met Stichting Drieluik gaan we kijken hoe de buitenschoolse opvang betrokken kan worden
bij ElminIT.
Het interactief onderwijsproject voor voortgezet onderwijs wordt samen met docenten van
Scholengemeenschap De Veste vormgegeven en geïmplementeerd.
Twee Nederlandse studenten (Commerciële Economie en Informatietechnologie) krijgen de
kans om kennis te maken met Ghana. In het kader van een afstudeeropdracht zullen zij
meewerken aan een marktonderzoek voor het Guesthouse en een technisch ontwerp voor
de internetklas en internetverbinding.
Er wordt een begin gemaakt met de bouw van de internetklas.
Bij de gemeente Coevorden wordt de derde en laatste subsidieaanvraag ingediend in het
kader van ElminIT.

Microkrediet
Adjoa geeft aandelen uit voor Cecilia’s business, verstrekt aan Cecilia een microkrediet, zoekt
iemand die in Ghana de supervisie op zich kan nemen en voert de regeling bij wijze van
experiment uit.

Nieuwe jongere in beeld
Samen met Matthew stippelt Adjoa een traject uit en start de uitvoering.

Bestuur
In overeenstemming met het advies hierover van coach Alfred Atta gaat Adjoa kijken naar de
mogelijkheid om een Adjoa bestuur of commissie in Ghana in het leven te roepen.

Begroting 2008
De begroting voor 2007 is in Tabel 2 uiteengezet.

Tabel 2 Begroting 2008
Toelichting Tabel 2

Bedankt voor uw steun in 2007! Mag Adjoa in 2008 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)

