Stichting Adjoa Jaarverslag 2015

Adjoa is opgericht in 2002 om jongeren
uit Ahotokurom te ondersteunen op weg
naar een zelfstandige toekomst.
(Ahotokurom is een kleinschalig revalidatie
centrum, dagopvang en gezinsvervangend
tehuis.) http://www.padrepio-rehab.com
Adjoa steunt jongeren op individuele basis
met medische zorg en onderwijs. Ook hielp
Adjoa in Ghana met een verbetering van de
toegang tot goed onderwijs voor jongeren
met een handicap, door mee te helpen aan
de renovatie van leslokalen en de schoolbus
mee te ﬁnancieren.
De bouw en ingebruikname van een eigen
‘Adjoa’ leslokaal volledig ingericht voor on
derwijs in computergebruik en onderhoud is
het grote wapenfeit waar we trots op zijn.
Tientallen jongeren maakten in de afgelopen
jaren kennis met de PC en zijn na een cursus van 16 weken vaardig in het gebruik van
programma’s zoals Oﬃce.
https://www.youtube.com/watch?v=dnrtEu
9fWes&feature=youtube_gdata_player

In Ghana is er na een twintigtal jaren van
rust en geleidelijke economische groei, sinds
een jaar of vijf, sprake van een teruglopende
groei. In 2015 was de economische groei
3,5%. ‘Loose ﬁscal policy’ wordt genoemd
als oorzaak. Een economie kan structureel
groeien als bestuur en administratie zich
eveneens ontwikkelen, waardoor er een
werkend belastingstelsel ontstaat en de
infrastructuur onderhouden en uitgebouwd
kan worden.
Hét grote probleem in 2015 in Ghana was
het gebrek aan continuïteit in de elektrici
teitsvoorziening. Ook Stichting Adjoa heeft
daar voor haar activiteiten veel last van gehad.
De Inﬂatie in 2015 bedroeg 16,9%, (2014
15,5%)en om geld te lenen vraagt de
Ghanese Bank 28,9% rente.
Bijna een kwart van de mensen in Ghana
leeft onder de armoede grens.
Bron: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html
Wanneer zal Ghana zich los kunnen maken
van het imago van ontwikkelingsland?
Voor een heel klein deel van de ruim 26 miljoen Ghanezen wil Adjoa iets betekenen en
een bijdrage leveren voor hun ontwikkeling
en de ontwikkeling van de regio.

inzetten, die willen helpen met hand- en
spandiensten of ﬁnancieel een steentje
willen bijdragen.
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 In 2015 werd het bestuur versterkt
met de komst van Jonathan Fonville. Het
bestuur kwam 2x bij elkaar. Frans Fonville
bezocht in oktober Ghana.
Overige bestuursleden: Anneke Kayser,
penningmeester, Martijn Brakenhoﬀ,
secretaris, Frans Fonville, voorzitter.
De belangrijkste doelstelling voor 2015 is behaald: een bestuurlijke samenwerking met
Padre Pio Rehabilitation Centre.
Adjoa zocht naar mogelijkheden om in
Ghana te opereren op een formelere basis.
De Stichting Adjoa maakte tot nu toe
gebruik van diensten van mensen uit het
netwerk van de Stichting in Ghana, zonder
formele afspraken, zoals afspraken over
kostendeclaraties en werkgeverschap.

Computerlokaal Coevorden Ook in 2015
werden weer jongeren geschoold in PC
gebruik. De cursus duurt 16 weken, maar
nam door de vele onderbrekingen in de
elektriciteitsvoorziening bijna een half jaar
in beslag.
Patrick Davies verzorgde de hardware en de
lessen. Met ingang van 1 januari 2016 stopt
Patrick met zijn lesactiviteiten voor Adjoa.
Wij hopen dat hij met zijn opleiding en
ervaring die hij via Adjoa heeft gekregen nu
de markt op kan en geld kan verdienen.
Op verzoek van Adjoa heeft Patrick uitgezien naar een kandidaat die in zijn sporen
kan treden en gevonden:
Emmanuel zal éérst geschoold worden op
het gebied van begroten en rapporteren.
Daarna krijgt hij de ICT opleiding die internationaal gecertiﬁceerd is.
De activiteiten in het computerleslokaal werden gesuperviseerd door een drie mannen
waar Adjoa veel dank aan verschuldigd is.
Zij zijn voor Patrick en voor het bestuur een
belangrijk klankbord.

Adjoa is óók opgericht om contact tussen
jongeren in Ghana en Nederland te bevorderen. Kennismaking bevordert onderling
begrip en de wereldvrede. Adjoa kijkt met
tevredenheid terug op de activiteiten van de
afgelopen jaren in Nederland: tientallen
basisschoolleerlingen hebben geleerd en

Ema nnuel Men sah

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 Adjoaproject en/of in combinatie met een eigen
studieopdracht.

Doelen Adjoa • Jongeren uit Ahotokurom
en omgeving 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
steuntje in de rug te bieden.

Yaw Asom oh

• 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

Een kleine Stichting als Adjoa wil niet als
instelling in Ghana geregistreerd zijn omdat
dat te ingewikkeld zou worden.
Veel tijd en geld zou aan de administratie die
daar bij komt kijken verloren gaan en
minder hulp zou kunnen worden verleend
aan de doelgroep.

Uireiking certificaat

In december hebben beide besturen van
Stichting Adjoa en het Padre Pio Rehabilitation Centre ingestemd met een ‘Memo
randum of Understanding’.
www.adjoa.nl/MOU
Het bestuur is blij met deze ontwikkeling.
Lange tijd is het initiatief en de verantwoordelijkheid voor de projecten vooral vanuit
Nederland gekomen.
Nu verwachten wij dat dat in de toekomst
richting ﬁfty-ﬁfty zal schuiven.

Student Philip Arthur Philip doet hetgoed.
Hij volgt de opleiding verpleegkunde in
Cape Coast. Tijdens het werkbezoek aan
Ghana hebben we kunnen zien onder welke
armoedige omstandigheden hij toch weet te
studeren, gezond en opgewekt blijft en
goede resultaten behaald.

Ph ilip Arth ur

In 2016 zal zijn studie verder gesponsord blijven.
Plannen voor 2016 • Computerlokaal
Coevorden. Het bestuur van Adjoa grijpt de
komst van de nieuwe beheerder aan om te
onderzoeken of het computerlokaal wel
voldoende inspeelt op de nieuwe ontwikke
lingen in de ICT technologie, de vraag in
Ghana en de behoeftes van jongeren die
zich oriënteren op de toekomst.
In het voorjaar organiseert het bestuur een

seminar rondom dat thema in Nederland,
met jongeren en professionals met
uiteenlopende achtergronden en expertises.
•Samenwerking met Padre Pio Rehabilitation Centre (PPRC)
Nu het ‘Memorandum of Understanding’ er
ligt wil Adjoa graag deelnemen in een paar

Van uit Oss on tva n g t Stichting Adjoa jaarlijks een
b ijd rag e v ia Sja a k Sinterklaas van Dorst.

projecten van PPRC, zoals het schoolbus
project, startkapitaaltje voor de jongeren die
PPRC deﬁnitief gaan verlaten en vervolg
ﬁnanciering Philip Arthur.
•Opleiding van Emanuel Mensah. Beoogd
nieuwe beheerder van het computerleslokaal
Coevorden.
•Als uitkomst van Seminar: Opdrachten voor
afstuderende scholieren en/ of bachelors
•Bezoek aan Ghana van één der bestuursleden.

Realisatie 2015
Stand Giro zakelijke rekening
Stand Zki Spaarrekening (Incl.rente)
Totaal

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

01-01-15

31-12-15

Verschil

1.068
78.450
79.518

2.488
80.576
83.065

1.420
2.126
3.546

Rekening 2014

Rekening 2015

Begroting 2016

1.491
0
0
2.538
0
0
610
765
1.276
1.000
500
8.180

1.503
0
0
1.571
0
0
0
39
0
0
500
3.613

1.500
0
1.000
3.500
0
100
2.500
200
2.400
0
500
11.700

3.594
7.528
0
845
0
11.967

3.603
2.430
0
626
0
6.659

3.000
2.500
350
0
5.850

We zijn blij met de donaties van het clubje vaste donateurs. Het is een blijk van vertrouwen, en voor het bestuur een stimulans
om het zo goed mogelijk te besteden. Hartelijk dank! Ook in 2016 willen we op een verantwoorde wijze de gelden besteden.

