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Stichting Adjoa Jaarverslag 2013
Adjoa is opgericht in 2002 om jongeren
uit Ahotokurom te ondersteunen op weg
naar een zelfstandige toekomst.
Ahotokurom is een dagopvang en gezinsvervangend tehuis.
http://www.ahoto.talktalk.net
Adjoa steunde jongeren op individuele
basis met medische zorg en onderwijs. In
Ghana werd toegang tot goed onderwijs
bevordert door mee te helpen aan de renovatie van leslokalen en de schoolbus mee te
ﬁnancieren. De bouw en ingebruikname
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Adjoa is óók opgericht om contact tussen
jongeren in Ghana en Nederland te bevorderen. Kennismaking bevordert onderling
begrip. Adjoa kijkt met tevredenheid terug

op de activiteiten van de afgelopen jaren:
tientallen basisschoolleerlingen hebben geleerd en genoten van het leskistproject met
Ghanese studenten als gastdocent. Jaarlijks
heeft Adjoa ervoor gezorgd dat studenten
uit Ghana naar Nederland konden komen
voor studie, en Nederlandse studenten naar
Ghana konden gaan voor een Adjoa project
en/ of in combinatie met een eigen studie
opdracht.

van een eigen ‘Adjoa’ leslokaal volledig
ingericht voor onderwijs in computergebruik en onderhoud is het laatste grote
wapenfeit.
https://www.youtube.com/watch?v=dnrtEu
9fWes&feature=youtube_gdata_player

Ondertussen is er een hoop veranderd in de
wereld, en is Ghana een zich ontwikkelende economie geweest met groeicijfers die
liggen tussen de 5 en 10%.
https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/gh.html

Wie nu door Ghana reist ziet de enorme
verschillen met 15 jaar geleden. De wegen
zijn beter, er is overal mobiele telefonie,
elektriciteit en internet op veel plaatsen,
maar ook veel plastic, veel meer (half afgebouwde) stenen huizen en ﬁles in de grote
steden. Er is een ziekenfondssysteem, vanaf
de luchthaven directe vluchten vanuit Accra
naar alle delen van de wereld en niet meer

Door de wereldwijde informatiedeling en
toegankelijkheid via web en social media zijn
er steeds meer jongeren in Ghana die hun
kansen, waar of hoe dan ook, willen verzilveren. Stichting Adjoa ziet mogelijkheden om
vanuit de oorspronkelijke visie hierin een
rol te spelen.

alleen Londen, Amsterdam en Düsseldorf.
Het tropisch regenwoud is nagenoeg verdwenen.
Voor de doelgroep van Adjoa is er echter
nog weinig veranderd. Zonder sociaal netwerk of familie, of met een groot of klein
gebrek zijn de kansen in Ghana groot om
in armoede op te groeien en in armoede te
sterven. Het openbaar onderwijs is nog
steeds slecht voorzien van middelen.

In 2013 was het het bezoek van Patrick
Davies een van onze grootste wapenfeiten.
Wat heeft het óns opgeleverd? Dat wederzijdse uitwisseling kan leiden tot herijking
van onze eigen rol en doelstellingen.
2014 wordt het jaar waarin we daar serieus
op doorborduren en een start maken met
de shift van ontwikkelingshulp naar meer
internationale samenwerking.

Wat gebeurde er in 2013
Patrick Davies gedurende 6 weken
in Nederland op werkbezoek
Wie is Patrick Davies? Patrick geeft les in
computergebruik (van aan/uit zetten, typen
tot Word en Excel ) aan de doelgroep van
Adjoa in Ghana. Tegelijkertijd liet Stichting
Adjoa Patrick een 2 jarige door Microsoft
gecertiﬁceerde opleiding volgen waar door
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hij nu zelf in staat is de hardware te
onderhouden en storingen zelf op kan lossen.
Wat deed hij in Nederland?
• Patrick werkte 10 dagen in een ICTreparatiebedrijf in Meppen
• Hij maakte kennis met de Ghanese
gemeenschap in Twente
• Oefende in business planning en project
planning onder auspiciën van bestuursleden
Martijn Brakenhoﬀ en Wim Nijbroek
• Hij nam deel aan de werkgroep bestaande
uit studenten van de Hanze Hogeschool
Groningen die voor Adjoa een nieuw
format voor een website ontwikkelde
• Patrick liep mee in een ICT leerwerkbe-

drijf in Zwolle, met een fantastisch concept
waar Adjoa, Patrick, gebruik van kon maken
http://www.itperformancehouse.nl/itph.aspx
• Scholengemeenschap de Nieuwe Veste,
Coevorden doneerde 25 PC’s. Patrick

4

internationaal en intercultureel perspectief.
Een succesvol project voor alle betrokkenen.
http://vimeo.com/83478754
http://vimeo.com/50971034
Lessen PC gebruik in Ghana voor kansarme jongeren. 2 groepen van 10 jongeren
kregen les in Epoeﬁe en leerden de compu-

controleerde op technische mankementen
en etc. en maakte alles verzend klaar.
Zijn officiële hoogtepunt!

Ontmoeting met Burgemeester
Bouwmeester van Coevorden.
De heer Bouwmeester had zich behoorlijk
ingespannen voor het verkrijgen van
Patricks visum voor Nederland.
ICE project Wat is ICE? ICE staat voor
Intercultural Computer Experience. Door
te ervaren en te leren wat er op ICT gebied
allemaal kan komen docenten en een gese
lecteerde groep studenten met elkaar in ge
sprek over het leven.
Mart Wegman en Harro Leupen, docenten
aan de Hanzehogeschool Groningen
gingen voor de tweede keer naar Ghana en
organiseerden een werkweek ICT gebruik in

Financieel
Naast betrokkenheid ontving Adjoa ook
ditjaar een ﬂink bedrag van een trouwe
groep donateurs, met weer een heel bijzonder proﬁel. Een kleine greep hieruit:
Uit Carcassonne, Frankrijk, uit Westerbork,
de jaarlijkse collecte van de Hervormde
Gemeente aldaar, uit de Kalverstraat te
Wezup, van Sinterklaas (via Oss), een heel
groot bedrag van Freeland B.V.
(www.freeland.nl) en het prachtig verjaardagscadeau van Lilly van Duinen die eind
2012 89 jaar was geworden.

ter gebruiken o.b.v. een lesprogramma dat
door Patrick Davies is opgezet en wordt
uitgevoerd.
25 PC’s verscheept naar Ghana voor het
PC uitleenproject. Jongeren nemen 3x per
week deel aan de lessen in het computerlokaal. uis kunnen ze oefenen op leen PC’s,
onder voorwaarden:
loan contreact for use of PC’s at student
private homes.docx

Het is een greep uit een kleurrijk gezelschap,
waar we trots op zijn en aan iedereen en
allemaal héél veel dank verschuldigd.
Wij doen ons uiterste best om de gelden
zorgvuldig te besteden.
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Project microfinanciering Cecilia
Wie is Cecilia? Cecilia is één van de jongeren geweest die door Adjoa op eigen benen
is komen te staan. Eerst door een medische
be handeling (prothese voor geamputeerd
been) later door een microﬁnancieringsproject met haar te beginnen. Hieronder een
korte samenvatting en een link naar een

De termijn is immers verlopen.
De certiﬁcaathouders krijgen overigens de
keuze: het certiﬁcaat bedrag als schenking
aan Cecilia te beschouwen, waarmee ze
haar restschuld kan kwijten.
Cecilia’s Paint and Cement Store/
Pilot: Micro financiering 2009-2012/
Geachte Certificaathouders,
We houden u binnenkort via de vernieuwde
website goed op de hoogte.

Wat gaan we doen in 2014

interessant verslag .
Cecilia heeft ongeveer de helft van het geleen
de bedrag (€ 1400) afgelost. Haar beperkte
mogelijkheden maar vooral ook inﬂatie
maakt dat de schuld met de grootste
moeite kan worden terugbetaald. De termijn
van 3 jaar is al lang verstreken.
Het bestuur van de Stichting Adjoa heeft
voor alle certiﬁcaathouders daarom een document opgesteld waarin wordt voorgesteld
hetcertiﬁcaat en de rente uit te betalen.
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In 2014 werken we hard aan de aard van de
samenwerking, die zich niet goed laat vertalen in een bedrag. Toch hopen wij dit jaar
en komend jaar een basis te kunnen leggen
voor een Ghanese counterpart met initiatieven en projecten die wij van hieruit kunnen steunen.
Daarnaast zijn bedragen voor een aantal
vaste onderwerpen begroot.
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Rekening 2012

Rekening 2013

Begroting 2014

Uitgaven algemeen
Afronding Microkrediet Cecilia’s Paint and Cement Store
ICE
Feest
Project studentenuitwisseling
Project Elmin IT
Werkbezoek Patrick Davies
Project Leskist
Project Special Unit
Website
Project Student Ghana
Ontwikkelingskosten Foundation Adjoa Ghana
Bijdrage Saidia
Totaal uitgaven

1.015
0
0
1.478
0
4.177
0
89
0
0
0
0
1.000
7.758

1.185
0
1.640
0
0
2.916
3.445
0
0
0
0
0
500
9.686

1.500
500
1.650
0
1.000
5.500
0
0
0
300
2.400
1.000
500
14.350

Donaties
Overige giften en subsidies
Lening
Rente
Aflossing microkrediet Cecilia
Totaal inkomsten

6.711
0
0
1.197
0
7.908

7.775
0
0
845
0
8.620

5.000
5.000
0
850
0
10.850

Stand Giro zakelijke rekening
Stand Zki Spaarrekening (Incl.rente)
Totaal
Saldo n.t.b.

Jaar

