‘Kennismaking en kennisdeling’

Toegang tot ICT onderwijs voor jongeren
o De ruimte voor lessen computergebruik is
opgeleverd en ingericht.
Hanneke Brakenhoff verbleef als
kwartiermaker 8 weken in Ghana voor
begeleiding en advies.
o 10 computers zijn vanuit Nederland
verscheept en in het lokaal geïnstalleerd.
o Het lokaal wordt beheerd door een
evenwichtige en enthousiaste Ghanese
jongeman: Patrick Davies.
o Stichting Adjoa zorgde voor een
aanvullende ICT training voor de nieuwe
beheerder.
o Een Board of Supervisors, Ghanese wijze
mannen, houden contact met Patrick en met
het Adjoa bestuur
o Wouter van der Vinne, student aan TU
Twente, fungeert voor Patrick als helpdesk
voor technische zaken.

Studentenuitwisseling
o Dorothy Takyiakwaa studeerde een half jaar
in Nederland via de stichting
Sadia.(www.saidia.com)
o Adjoa was betrokken bij de oprichting en
steunt Stichting Saidia. De Ghanese
exchange student verleent hand –en
spandiensten voor Adjoa. De gastlessen
van het lestkistproject zijn een voorbeeld
hiervan.
o Wouter v.d. Vinne, student TU Twente ging
niet als exchange student, maar uit zichzelf
een paar maanden meehelpen in Ghana.
o Marte Pruis, studente International
Communication in Groningen, gaat haar
afstudeerscriptie in opdracht van Adjoa
uitwerken. Haar opdracht kunt u vinden op
de website www.adjoa.nl

Leskistproject voor de oudste
basisschoolleerlingen
o Op basisscholen in Zeegse en Zuidlaren en
Groningen draaide het leskistprogramma:
een verkenning en vergelijking van onze
Nederlandse 12 jarigen met het leven van
leeftijdgenoten in Ghana.
o Het is elk jaar een groot succes, vooral
dankzij Hannah ten Zijthoff, medewerker
van HVO Drenthe (humanistisch
vormingsonderwijs).
o De gastlessen met Afrikaanse studenten
van de Hanzehogeschool zorgden voor een
leerzame en uitbundige afsluiting.

Bestuur
o Bestuurssamenstelling eind 2011: Els Mencke,
Marlies Mencke, Martijn Brakenhoff, Frans
Fonville en Wim Nijbroek.
o Na 10 jaar neemt Els Mencke afscheid als
bestuurslid. Dankzij haar pragmatisme is er veel
bereikt. Adjoa zal haar missen.
o Elk bestuurslid beheert een portefeuille. Het
bestuur streeft naar ondersteuning per
portefeuille door middel van werkgroepen.
o In verband met de oplevering en ingebruikname
van het computerlokaal verbleef Frans Fonville 8
weken in Ghana.
o Het bestuur heeft een vervolgopdracht
geformuleerd voor Marlies Mencke, die in 2012
een langere periode in Ghana zal doorbrengen.
Na 2012 zullen onze activiteiten in Ghana
gestructureerd en geformaliseerd worden.
Marlies gaat dit in gang zetten in nauw overleg
met onze relaties en ons netwerk in Ghana.

Persoonlijk en kleinschalig

Project Cecilia’s Paint and Cement
store, Pilot Microfinanciering
o Cecilia heeft in 2011 opnieuw €200,- van
haar lening ingelost. Resteert € 1000,o Cecilia verhuisde van Kasoa naar Elmina,
en woont nu in het huis waar het
computerlokaal is ondergebracht. Het leven
in haar vorige woonplaats, en de stad waar
ze haar business begon, was te duur. Ze
kon nauwelijks rondkomen van haar
inkomen, ondanks een grotere omzet.
o Door de verhuizing zal Cecilia achterop
komen in de aflossing, want voorlopig gaat
ze in inkomen fors achteruit. Ze zal eerst
weer een klantenkring moeten opbouwen.
o Haar kredietregeling loopt in 2012 af. Het
Adjoa bestuur zal in 2012 de
certificaathouders benaderen in verband
met de afloop van de krediettermijn.

Financiën 2011 en begroting 2012
o De afdeling Emmen van Humanistisch
Vormingsonderwijs Drenthe werd opgeheven en
een groot deel van het banksaldo ging naar
Stichting Adjoa. Een geweldige opsteker,
waarvoor onze dank.
o Adjoa droeg €3000,- bij aan het
transportprobleem in Ahotokurom. Doordat een
van de auto’s het bijna begeeft komt het vervoer
van de leerlingen van en naar school in gevaar.
o Verder spreekt de financiële bijlage voor zich:
we verheugen ons in een trouwe groep
donateurs. Dat levert structurele inkomsten op.
De structurele uitgaven blijven daarbij voorlopig
achter. Dit heeft geleid tot een fors spaartegoed.
Het bestuur houdt echter rekening met hard
oplopende uitgaven als Adjoa een bijdrage gaat
leveren aan gestructureerd onderwijs aan
kansarme jongeren in het computerlokaal.

Investeren in mensen

Stand Giro
Stand Renterekening
Totaal

1-1-2011 31-12-2011
1707,58
9780,22
67965,4 64.609,00
69672,98 74389,22

Verschil
8.072,64
-3.356,40
4.716,24

Mutatie lasten 2011
Mutatie baten 2011
Verschil

12.243,95
16.960,40
4.716,45

Totaal verschil Giro en verantwoording

Jaar

0

rekening
2009

rekening begroting
2010
2011

rekening
2011

Uitgaven algemeen
Bressillac bijdrage jeep
Project studentenuitwisseling
Project Elmin IT
Project Leskist
Project Special unit
Bijdrage Saidia
TOTAAL UITGAVEN

296
0
0
0
112
0
0
408

760
0
0
305
0
0
500
1.565

1.000
3.500
500
7.800
200
0
0
13.000

677
3.000
100
8.234
232
0
0
12.244

Donaties
Overige giften en subsidies
Rente
Aflossing microkrediet Cecilia
TOTAAL INKOMSTEN

6.260
0
1.171
0
7.431

7.265
3.150
1.495
148
12.058

7.000

9.131
5.486
2.144
200
16.960

36.856
20.918
1.400
0
59.174

47.654
20.613
1.252
148
69.667

60.842
12.147
1.052
348
74.389

1.709
67.965
69.674
-7

9.780
64.609
74.389
0

107
53
68
137
€ 760
€ 305
€ 11.920
€ 1.565
€ 12.058
€ 10.493
€ 47.654
€ 20.613

110
58
83
157
€ 677
€ 8.234
€ 13.000
€ 12.244
€ 16.960
€ 4.716
€ 60.842
€ 12.147

Ontwikkeling fondsen
Reserve algemeen
Voorziening Coevorden
Voorziening Microkrediet Cecilia
Voorziening certificaath.len. Cecilia
Totaal
Stand Giro
Renterekening
Totaal
Verschil

1.000
8.000

Plannen 2012
o 10 jaar Adjoa! Een feestelijk lustrum
symposium waard. Waarom zijn we
begonnen en hoe verhouden we ons tot de
doelen van toen en wat vindt u, onze
achterban er van? Zaterdag 6 oktober: vrij
houden!
o Consolidatie van het programma in Ghana:
ontwikkelen van didactisch verantwoord
onderwijsprogramma
o Formalisering van projecten van Adjoa in
Ghana. Registratie bij lokale overheid.
o Summerschool project: Stichting Adjoa wil
zich profileren met een inhoudelijk bijzonder
cursusaanbod voor de doelgroep. Adjoa
start dit jaar met een pilot van een week: In
de maanden dat de schoolverlaters
wachten op vervolgonderwijs kunnen
jongeren deelnemen aan een ICT
programma met docenten uit Nederland .
o Project: Acculturatieprogramma: Wilt u ons
project in Ghana bezoeken? Dat kan: Er is
een programma in de maak dat meer laat
zien dan alleen de toeristische highlights
van de regio.
o Continuering van Leskistonderwijs en
studentenuitwisseling
o Versterking van bestuur en werkgroepen

Indicatoren
aantal donaties
110
aantal donateurs
67
gemiddeld per donatie
49
gemiddeld per donateur
80
kosten algemeen
€ 296
projectkosten
€ 1.219
begroting (lasten)
€ 12.000
realisatie (lasten)
€ 408
realisatie (baten)
€ 7.431
jaarresultaat
€ 7.022
stand reserve projecten (31-12)
€ 28.950
stand voorziening Coevorden (31-12) € 20.918

Dank voor uw vertrouwen en we hopen dat
Adjoa in 2012 weer op uw steun mag rekenen?

Odo Nyere fie kwan
Love lights its own path home
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