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Bestuur

Twee nieuwe leden zijn in 2012 toegetreden tot het bestuur: Anneke Kayser en Kirsten
Moorman. Met Wim Nijbroek, Frans Fonville, Marlies Mencke en Martijn Brakenhoff is het
aantal daarmee op zes; een ideaal aantal.
Twee leden van het bestuur zijn een periode minder belastbaar. Dit beperkt de slagkracht
van de stichting.
Elk bestuurslid beheert een portefeuille. Het bestuur streeft naar ondersteuning per
portefeuille door middel van werkgroepen.
Marlies heeft een bezoek van 8 weken gebracht aan Ghana. Ze heeft in die periode
specifieke informatie vergaard voor de werkgroep Internetlokaal Coevorden. Verder heeft
ze ook Marte Pruis, studente International Communication in Groningen begeleid bij haar
veldwerk voor haar scriptie.
Ook Frans Fonville en Anneke Kayser hebben in november een bezoek gebracht aan
Ghana. Voor Anneke als kersvers bestuurslid een mooie introductie. Het accent lag op
de voorbereiding van het voor 2013 geplande bezoek van Patrick Davies aan Nederland.
Patrick is de contactpersoon voor Adjoa en de beheerder van het internet lokaal.

Leskistproject basisschoolleerlingen

De leskist is in 2012 gebruikt op maar liefst 11 scholen.
Kisten Moorman is portefeuillehouder van de leskist.
Wederom een verkenning en vergelijking van onze Nederlandse 12 jarigen met het leven
van leeftijdgenoten in Ghana.
Het is elk jaar een groot succes, vooral dankzij Hannah ten Zijthoff, vrijwilliger bij
Humanistisch Vormingsonderwijs Drenthe.
Gastlessen met Afrikaanse studenten van de Hanzehogeschool zorgen voor een leerzame
en uitbundige afsluiting.

Studentenuitwisseling

Michael Tei heeft de eerste helft van 2012 gestudeerd in Groningen. Hij wordt ingezet voor
11 gastlessen. Hij is er tot de zomer geweest.
Adjoa is betrokken geweest bij de oprichting van Stichting Saidia, die
studentenuitwisseling tussen Groningen en Cape Coast University faciliteert. De Ghanese
exchange student verleent hand –en spandiensten voor Adjoa.
Marte Pruis, student aan de Hanzehogeschool Groningen deed haar afstudeerscriptie in
opdracht van Adjoa. Het fraaie resultaat (Intercultural communication, a base of small
scale developement in Ghana) heeft Adjoa veel bruikbare tips en adviezen voor het
summerschool project opgeleverd

Het project Cecilia’s Paint and Cement store, Pilot Microfinanciering

Van de oorspronkelijke lening (van € 1.400). Al eerder hebben we aangegeven dat we de
certificaathouders zullen benaderen in verband met de afloop van de krediettermijn in
2012. Dit is nog niet gebeurd, en staat gepland in 2013.
De stichting heeft zich bij de lening garant gesteld en gaat in overleg met Cecilia na hoe op
een gepaste wijze verder te gaan met nog uitstaande lening. Cecilia is vast besloten om
alles af te lossen, ook al duurt het langer dan oorspronkelijk is afgesproken.
Cecilia woont in Epoefie, fungeert als beheerder van het gebouw en heeft haar naaiatelier
op de markt in Elmina.
Op basis van de ervaringen met het krediet voor Cecilia neemt het bestuur nog een besluit
of we verder willen gaan met het instrument micro-krediet.

Feest: 10 jaar Adjoa

Op 6 oktober hebben we gevierd dat we 10 jaar bestaan. Wij hebben het beleefd als een
leuke en nuttige middag: informatief, gezellig, lekker eten en muziek.

We hebben stilgestaan bij wat we zoal gedaan, geleerd en bereikt hebben, en wáárom we
het allemaal doen.
Drie van onze huidige activiteiten door middel van workshops toegelicht ICE, de leskist en
het internetlokaal Coevorden.
In totaal waren er ongeveer 60 belangstellenden uit onze achterban aanwezig.

Computerlokaal Coevorden: ICT lesproject in Ghana

Het computerlokaal ‘Coevorden’ in huize Epoefie lééft. Patrick Davies heeft in 2012 een
tweetal cursussen verzorg voor groepen bestaande uit 10 kansarme middelbare
scholieren. Eén van deze cursussen was specifiek gericht op een groep met een fysieke
handicap.
Voor de cursus is nu een uitgeschreven module met de onderwerpen die onderwezen
worden: computergebruik, typen en de eerste beginselen van het gebruik van Microsoft
Office.
Patrick volgt verder nog een cursus om zijn eigen kennis op ICT gebied en hardware
onderhoud te vergroten. In 2013 rondt hij deze studie af.
Patrick rapporteert aan het bestuur en wordt in Ghana bijgestaan door een Board of
Supervisors, Ghanese wijze mannen.
De kosten die gemaakt worden voor zowel het functioneren van internetlokaal Coevorden
als de cursussen worden op basis van declaratie vergoed door Stichting Adjoa.
Voor technisch advies is nog altijd Wouter van der Vinne, student T.U. Twente, het
aanspreekpunt voor Patrick.
Er wordt nagedacht over de toekomstige invulling van onze activiteiten in het
computerlokaal:. Welk soort cursussen worden gegeven? Wie is de doelgroep? Hoe ziet
het businessplan er uit?
Een vaste werkgroep bestaande uit Hanneke Brakenhoff, Wouter van der Vinne en Alfred
Atta ondersteunt ons bij bovenstaande vragen.

Summerschool project: ICE

In het computerlokaal in Ghana organiseerde voor het eerst Adjoa project ICE. Intercultural
Computer Experience.
Excellente studenten vergroten in een week tijd hun kennis over computer- en
internetgebruik, én hun blik op de wereld. Twee docenten van de Hanzehogeschool,
Mart Wegman en Harro Leupen waren bereid de week te leiden. Het werd een groot
succes en zal, met kleine aanpassingen, in 2013 opnieuw plaatsvinden.

Financiën 2012
Ontwikkeling uitgaven
en inkomsten
Uitgaven algemeen
Project ElminIT
Project Leskist
Bijdrage Saïdia, stud
uitwisseling
Project feest Adjoa
Bressillac jeep
Donaties
Rente
Aflossing
microkrediet Cecilia
Bijdrage ICCO / HVO
Ontwikkeling reserves
en voorzieningen.
Reserve projecten
Voorz.Coevorden
Voorz.Microkred. C.
Voorz.Certificaath. C

2010

2011

2012

760
305
0
500

677
8.234
232
100

921
4.177
89
1.000

0
0
7.205
1.495
148

0
3.000
9.132
2.144
200

1.478
0
6.711
1.197
104

3.110

5.486

0

47.654
20.613
1.252
148

60.842
12.147
1.052
348

65.361
7.881
948
452

Indicatoren
Aantal donaties
Aantal donateurs
Gemiddeld per donatie
Gemiddeld per
donateur
Projectkosten
Begroting (lasten)
Realisatie (lasten)
Realisatie (baten)
Jaarresultaat

107
53
68
137

110
58
83
157

105
46
64
146

305
11.920
1.560
12.058
10.498

8.234
15.000
12.244
16.960
4.716

4.177
10.200
7.654
7.908
253

Toelichting

Opvallende uitgaven in 2012 zijn het ElminIT project (computerlokaal Coevorden en ICE),
feest en Saïdia. De bijdrage voor Saïdia betrof 2011 en 2012.
De donaties zijn al jaren tamelijk stabiel. Hiervoor bedanken wij onze trouwe donateurs! Het
lustrumfeest dat wij met (een deel van) u hebben gevierd heeft ook extra donaties
opgeleverd. Ook hebben we steeds meer donaties waarvan de afkomst niet te herleiden is.
Op de afschriften wordt geen naam vermeld. We zijn blij met deze donaties, maar zijn dan
helaas niet in staat om hiervoor te bedanken of de donateur op de hoogte te houden van de
actviteiten.
Cecilia lost in kleine beetjes af van haar ter beschikking gestelde krediet.

Plannen 2013

Bezoek Patrick Davies. We willen Patrick uitnodigen om naar Nederland te komen.
Gedurende een aantal weken willen we hem kennis laten maken met Nederland, het
bestuur, de werkgroepleden, hem kennis laten opdoen op het gebied van ICT en
financiële planning en verantwoording.
Afhandelen van het microkrediet voor Cecilia en een definitief standpunt over continuering
van dit instrument.
ICE: Intercultural Computer Experience Summerschool project: Stichting Adjoa wil zich
wederom profileren met een inhoudelijk bijzonder cursusaanbod voor de doelgroep. In de
maanden dat de schoolverlaters wachten op vervolgonderwijs kan een selecte groep
jongeren deelnemen aan een ICT programma met veel aandacht voor eigen en niet
eigen cultuur.
Continuering van Leskistonderwijs en studentenuitwisseling. Mogelijk kunnen nieuwe
sociale media ingezet worden om jongeren werkelijk met elkaar te kunnen laten
communiceren in gestructureerde digitale omgeving.
Versterking van bestuur en werkgroepen

Begroting 2013
2013
Lasten
Uitgaven algemeen
Project ElminIT / ICE
Project Leskist
Project uitwisseling studenten
Bezoek Patrick
Totaal lasten

900
5.000
100
500
2.500
9.000

Baten
Donaties
Rente
Totaal baten

6.700
1.200
7.900

Saldo inkomsten uitgaven t.l.v. de reserve

1.100

