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1. 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 meesten hebben
hun kindertijd doorgebracht in of om kindertehuis Child Care in Ahotokurom en staan op het
punt om uit te vliegen. Adjoa helpt hen een eindje op weg.

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 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

Missie en visie
Stichting Adjoa gelooft in de kracht van kleinschaligheid en persoonlijk contact. Adjoa
investeert in duurzaam contact met een relatief kleine groep mensen in Ghana en in
betrokkenheid van de achterban in Nederland.
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,
Els Mencke , secretaris,
Wim Nijbroek, penningmeester,
Martijn Brakenhoff, algemeen bestuurslid,
Lucie de Witte, algemeen bestuurslid

2. TERUGBLIK OP 2010
Het jaar 2010 zou het jaar moeten worden van bouwen. En dat is gelukt. Er staat een
gebouw dat ingericht kan worden deels als internetlokaal en deels als fasehuis. (Een
fasehuis is bedoeld voor jongeren die willen leren zelfstandig te leven en daar nog
begeleiding bij nodig hebben.) De oplevering is medio 2011.
Een huis in een land als Ghana bouwen is een leerzaam traject, we zien uit naar het
volgende traject: de organisatie van het beheer en ingebruikname.
Het realiseren van deze doelstellingen doen we in samenwerking met jongeren uit de
doelgroep en experts uit Nederland en Ghana.
Daarmee is in 2010 een goed begin gemaakt: de werkgroep internetlokaal was goed op
stoom met uiteindelijk ook een serieuze input vanuit Ghana. De Ghanese zusterorganisatie
gaat er komen!
Ontwikkelingssamenwerking staat landelijk ter discussie, en er wordt flink bezuinigd. Toch
heeft de Stichting Adjoa niet te klagen over interesse en positieve aandacht. De spin off
hiervan is een redelijk continue stroom aan donaties en lage kosten.
Het leskist project blijkt telkens een hartverwarmend en leerzaam evenement op de
basisscholen. Hier merken we echter weinig van spin off: het kostte moeite om gemaakte
afspraken te effectueren. Het basisonderwijs is vol van projecten en onderwijzend personeel
wordt flink belast.
Het microkredietproject laat ons zien dat ondernemen in een ontwikkelingsland letterlijk
overleven betekent, de handel ook in Ghana syndicaten kent en banken hoge kosten in
rekening brengen. Adjoa heeft contact gezocht met een succesvol microfinancieringsproject
in Ghana, Casud.
Ondertussen is Ahotokurom in Ghana nog steeds de plek waar kinderen en jongeren worden
opgevangen en begeleid bij allerlei problemen. Het beeld van kindertehuis staat niet meer op
de voorgrond. Hoewel er wel accommodatie wordt geboden is dat meestal voorwaardelijk en
van tijdelijke aard. Er wordt flink ingezet op onderwijs en dagopvang voor jongeren met een
geestelijke en/of lichamelijke handicap. Ondanks het feit dat Ahotokurom veel heeft moeten
inleveren als gevolg van de kredietcrisis, wordt hoger opgeleide staf aangetrokken om de
sociaal maatschappelijke dienstverlening een solide basis te geven.
Stichting Adjoa onderhoudt goed contact met Ahotokurom.

3. ACTIVITEITEN 2010
3.1 Project ‘ElminIT’
ElminIT (Elmina en Informatie Technologie) staat voor een meerjarig project met de volgende
activiteiten:
Leskistproject voor basisscholen en projecten voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs
Uitwisseling tussen Ghanese en Nederlandse studenten
Opzet van een computer/internetklas in het nieuw te bouwen huis ‘Epofie’ in Ghana
De financiering van deze projecten gebeurt grotendeels met subsidie van de gemeente
Coevorden.
Achtergrond
Twitter als nieuwsbron, microjobs, crowdsourcing, internet heeft geen toegangsdrempels en is
een vrij toegankelijk medium voor iedereen die kennis, informatie, ideeën of denkbeelden
weer vergaren of verspreiden.
De recente ontwikkelingen in Noord Afrika en het Midden Oosten laten zien dit overduidelijk
zien. De jongeren van Ahotokurom maken echter thuis en op school niet vanzelfsprekend

kennis met de computer. Internet cafés zijn ver weg en duur.
Ondanks het toegangsgemak tot internet voor Nederlandse jongeren is de beeldvorming
over Afrika en de Afrikanen eenzijdig en vrij negatief. Stichting Adjoa hoopt met de project
ElminIT contact tussen jongeren in Nederland en Ghana te faciliteren en de beeldvorming te
nuanceren.
Uitdaging
Kan Adjoa drempelloos toegang tot computer en internet realiseren voor de doelgroep in
Ghana?
Hoe kan Adjoa een meer reële beeldvorming en een contact bewerkstelligen tussen
jongeren in Nederland en Ahotokurom?.
Doelen 2010
Inzet Leskist op basisscholen in samenwerking met HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs)
Drenthe
Opzet onderwijsproject voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs
Uitwisseling Nederlandse en Ghanese studenten
Ontwerp computer/internetklas, start bouw
In 2009 schreven wij: De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de stap van kindertehuis naar
een leven helemaal op eigen benen voor jongeren 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 internationale 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 bouwen daar particulier een huis, waarvan de
helft ter beschikking wordt gesteld voor activiteiten van Stichting Adjoa.
Het gebouw waar het internetlokaal in gehuisvest gaat worden is bijna klaar. Kunnen meerdere
doelen hier samenkomen?
Werkgelegenheid voor beheer en onderhoud van het internetlokaal staat voorop.
Maar kan het huis ook accommodatie bieden voor stagairs en toeristen waarin verstandelijk
beperkte jongeren een leerwerkplaats kunnen vinden? Kan Stichting Adjoa in dit huis op kleine
schaal een fasehuis voor tehuisverlaters creëren? 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?
Epofie waarin internetlokaal gaat draaien: bijna klaar

Realisatie
a. Leskist
De leskist is een doorslaand succes. De leskist blijkt een onderwijskundig goed doordacht en
voor docenten redelijk eenvoudig uit te voeren programma te zijn. Kinderen van groep 7 en
8 verdiepen zich in het dagelijkse leven van Kojo en Adjoa, 2 kinderen van hun leeftijd in
Ghana, met behulp van internet en materialen die uit Ghana zijn meegenomen. Er blijken
verassend veel overeenkomsten te zijn. De afsluitende gastlessen laten zien dat de

kinderwereld in Ghana echt tot leven is gekomen.
Het leskist werd gebruikt door 4 basisscholen in de gemeente Coevorden. Het Humanistisch
Vormingsonderwijs Drenthe heeft in 2010 op 2 basisscholen het leskistprogramma ingezet.
Gastlessen werden gegeven door Hanneke Brakenhoff en Els Mencke.
De Ghanese studenten die via Saidia in Nederland studeren zullen in de toekomst de
gastlessen verzorgen.
Stijn Brakenhoff heeft op zijn school een werkstuk met afsluitende presentatie over Stichting
Adjoa gemaakt en de inhoud van de leskist kwam daarbij goed van pas.
b. Scholieren en studenten
De hoofdactiviteit van de Stichting Adjoa was in 2010 het werken aan de realisatie van een
internetlokaal. Begeleiding van scholieren en studenten zou veel tijd en aandacht vragen en
er is om die reden afgezien van het opstellen van opdrachten en werving op dit onderdeel.
c. Ontwerp computer/internetklas, start bouw
De werkgroep internetklas bestaande uit Andrea Bavinck, Alfred Atta, Wouter van der Vinne,
Hanneke Brakenhoff en Martijn Brakenhoff heeft veel werk verzet in 2010.
Joseph Oduro en Franklin Tei, de Ghanese counterparts voor de werkgroep, hebben een
aantal onderzoeksopdrachten aangenomen en communiceren hierover via een Engelstalige
site met de werkgroepleden in Nederland.
Voor verrichte werkzaamheden ontvangen zij een vergoeding.
Infrastructuur en inrichting is volledig uitgewerkt.
Het bedrijf BNC heeft goede gebruikte computers schoongemaakt en beschikbaar gesteld
voor de internetklas.
De werkgroep heeft een educatief plan ontwikkeld voor scholieren in Ghana.
Wouter van der Vinne heeft toegezegd in 2011 de internetklas mee te helpen inrichten.
Ondertussen heeft het bestuur zich gebogen over de juridische vorm waarbinnen de
internetklas moet opereren. Stichting Adjoa krijgt een Ghanese zusterorganisatie die bestuur,
beheer en onderhoud van het internetlokaal moet verzorgen. In 2010 zijn verkennende
gesprekken gevoerd met onze relaties in Ghana met de vraag welke mensen in ons
Ghanese netwerk een bestuurlijke verantwoordelijkheid zouden kunnen en willen dragen. Het
betekent voor ons Nederlanders dat we zeggenschap moeten gaan delen, en
verantwoordelijkheid deels uit handen moeten geven. Daarmee willen we niet alleen voor
onze doelgroep bezig zijn maar ook partners uit Ghana ruimte geven om ideeën uit te werken
en uit te voeren.
Stichting Adjoa financiert de opstartkosten en zal blijvend investeren in scholing. De
Ghanese zusterorganisatie zal dus zeker de eerste jaren financieel afhankelijk zijn van Adjoa
financiering.
Dit staat ook zo beschreven in het projectplan dat de gemeente Coevorden gesubsidieerd
heeft met € 24.000,-.

3. 2 Project Microkrediet regeling
Achtergrond
Ondernemen zonder investeringskapitaal is heel moeilijk. Een microkrediet kan dan uitkomst
bieden. Aanvankelijk wilde Adjoa jongeren begeleiden richting bestaande instanties voor
microkrediet. Het blijkt echter dat jongeren uit de doelgroep zoals Cecilia niet kunnen voldoen
aan de voorwaarden die gesteld worden.
Cecilia ontving in 2008 €1400,-.

Vervolg
Als gevolg van zwangerschap en kraamperiode heeft Cecilia dit bedrag pas in 2009
opgenomen om te gaan handelen met cement.
Het rendement viel haar tegen: de inkoopkorting kon alleen worden verkregen door lid te
worden van een inkoopgroep met een bijbehorende afnameverplichting. Logistiek waren er
ook problemen: Cecilia kon de zakken zelf niet verplaatsen. In overleg met haar Ghanese
begeleider/adviseur staakte Cecilia cementhandel en stapte over naar koelkast onderdelen.
De 1e aflossing werd medio 2010 ontvangen. Er werd €200,- door Cecilia overgemaakt.
Ondertussen naait Cecilia en leidt ze meisjes op tot naaister. De leerlinge die ze gedurende
een jaar de kneepjes van het vak had bijgebracht is echter plotseling opgestapt. Daardoor
kan ze niet profiteren van de investering in de leerling naaister.
Het project Cecilia’s Paint and Cement Store loopt dus anders dan verwacht en toont de
kwetsbaarheid aan van de eenling.
Het bestuur van Adjoa heeft contact gelegd met Casud, een succesvolle microfinancierings
organisatie in Ghana die opgezet is door een student uit Groningen. In 2011 wil Adjoa de
certificaathouders benaderen voor een ’aandeelhoudersvergadering’ met informatie over het
vervolg en discussie.

4. Activiteiten bestuur
Samenstelling bestuur
Na 8 jaar actief bestuurslidmaatschap heeft Hanneke Brakenhoff het bestuur verlaten.
Hanneke is nog nauw betrokken: als lid van de werkgroep computer/internetklas en uiteraard
als opdrachtgever voor de bouw van het fasehuis Epofie. Peter Kors heeft in juni het bestuur
verlaten. Zijn plaats kon worden overgenomen door Wim Nijbroek, werkzaam als financieel
adviseur bij de gemeente Leiden. Martijn Brakenhoff heeft in de loop van 2010 het
penningmeesterschap overgedragen aan Wim. Lucie de Witte uit Zweeloo, zegde eind 2010
toe het bestuur als vijfde lid te komen versterken.
Het bestuur heeft vijf keer vergaderd.
ANBI: donaties belastingaftrekbaar
Adjoa mag zich met terugwerkende kracht vanaf 2008 een Algemeen Nut Beogende
Instelling noemen. Alle giften zijn daarmee belastingaftrekbaar
Project Wereldwijs Werken
Het coachings project van het COS waarbij kleine stichtingen zoals Adjoa begeleid worden is
vanwege bezuinigingen afgeblazen.
Onze (voormalige) coach Alfred Atta blijft gelukkig betrokken bij Adjoa. Hij maakt deel uit van
de werkgroep computer/internetklas.
Bezoek Ghana
Frans Fonville en Hanneke Brakenhoff bezochten Ghana in juni. Er werd uitgebreid met
Cecilia gesproken, het bouwproject Epofie bezocht en er werden gesprekken gevoerd in het
kader van de NGO zusterorganisatie van Adjoa in Ghana.
Communicatie
Het jaarverslag over 2009 is in mei per post aan alle donateurs en betrokkenen bij Adjoa
verstuurd. In september 2010 is een nieuwsbrief de deur uitgegaan. Leo Kaldenbach
ontwierp een alternatief voor onze verouderde folder: een mooi kaart met logo en bondige
tekst. Webmaster Hans Eising zorgt nog steeds voor onze website.

5. Financieel jaaroverzicht 2010
- o.a.kleinschaligheid benadrukken door bijzondere donaties noemen: fancy fair in september
(960€ oid) geref. Kerk aalden; Ruurlo; buitenschoolse opvang: talentenjacht
- Tabel 1. Financiële verantwoording stichting Adjoa
Ontwikkeling uitgaven
en inkomsten
Uitgaven algemeen
Project ElminIT
Project Leskist
Bijdrage Saïdia

2008

Donaties
Overige giften en
subsidies
Rente
Aflossing microkrediet
Cecilia
Ontw. Reserves en
voorz.
Reserve projecten
Voorz.Coevorden
Voorz.Microkred. C.
Voorz.Certificaath. C
Indicatoren
Aantal donaties
Aantal donateurs
Gemiddeld per donatie
Gemiddeld per
donateur
Projectkosten
Begroting (lasten/
baten)
Realisatie (lasten)
Realisatie (baten)
Jaarresultaat

6.a

16.374

2009

2010

632
0
814
0

296
0
112
0

760
305
0
500

8.827
8.175

6.260
0

7.265
3.150

818
0

1171
0

1.495
148

30.829
21.030
1.400
0

36.856
20.918
1.400
0

47.654
20.613
1.252
148

104
63
85
140

110
67
49
80

107
53
68
137

814
17.000

1.219
12.300

305

1.446
17.820

1.516
7.431
5.915

Plannen 2011
Internetlokaal  draaiend  krijgen
NGO  oprichten  met  bestuur
Leskist  con:nueren  en  werkgebied  verruimen
Ondersteunen  van  Saidia  (uitwisselingsproject  Hanzehogeschool  en  studenten  uit  Ghana  
en    Groningen)  en  Childcare
Microkrediet  evalueren  en  eventueel  con:nueren?

6.b

Begroting 2011
Bedankt voor uw steun in 2010! Mag Adjoa in 2011 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)

