Stichting Adjoa Jaarverslag 2016

Adjoa is opgericht in 2002 om jongeren uit
Ahotokurom en omgeving te ondersteunen
op weg naar een zelfstandige toekomst.
(Ahotokurom is een kleinschalig revalidatiecentrum, dagopvang en gezinsvervangend
tehuis.) http://www.padrepio-rehab.com
Stichting Adjoa doet dat door jongeren te
steunen met medische zorg en onderwijs.
Adjoa helpt met een verbetering van de toegang tot goed onderwijs voor jongeren met
een beperking. Adjoa helpt mee aan de renovatie van leslokalen, ﬁnanciert de schoolbus, verzorgt cursussen en draagt bij in de
kosten voor studie.
De bouw en ingebruikname van een eigen
‘Adjoa’ leslokaal volledig ingericht voor onderwijs 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 de
meeste Oﬃce programma’s.

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: tientallen basisschoolleerlingen hebben geleerd en genoten van het
leskistproject met Ghanese studenten als
gastdocent.

Gloria Nyan full

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 studieopdracht.
Ghana is een overwegend agrarisch land.
Een kwart van het BNP komt uit de land-

bouw, en de helft van de werkende bevoking
vindt er werk.
In Ghana is er na een twintigtal jaren van rust
en geleidelijke economsche groei, sinds een
jaar of vijf, sprake van een teruglopende
groei. In 2016 was de economische groei
3,3%. ‘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 is het gebrek
aan continuïteit in de elektriciteitsvoorziening. Ook Stichting Adjoa heeft daar voor
haar activiteiten veel last van gehad.
Het IMF heeft ruim $900 miljoen dollar
geleend onder de bekende strenge voorwaarden met veel consequenties voor de burger.
Zittend president Mahama werd niet herkozen in November 2016, en moest plaatsmaken voor Nana Akufo Addo.
De inﬂatie in 2016 bedroeg 17,8%, (2014
15,5%, 2015 17,2%)en om geld te lenen
vraagt de Ghanese Bank rond de 30% 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.

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.

Bezien vanuit onze doelstelling kun je zeker
vaststellen dat er stappen gezet zijn. Het bezoek van Jonathan, persoonlijke contact,
vormt de hoeksteen van onze Stichting. In
de 2e helft van het jaar 2016 vergaderden we
meerdere malen (digitaal) met onze Ghanese
counterpart. Het contact loopt telkens via
Mark Mantey, directeur van Padre Pio Rehabilitation Centre in Ahotokorom, Ghana.
https://www.padrepio-rehab.com/

Bestuur In 2016 vertrok Martijn Brakenhoﬀ
naar Australië en nam afscheid als bestuurslid. Anneke Kaijser trok zich terug per 1 januari 2017. Het bestuur bestaat op 1 januari
2017 uit Jonathan Fonville en Frans Fonville.
Een veel te smalle basis, we hopen de 2 vacatures snel voor langere tijd weer op te
kunnen vullen.
Jonathan Fonville verbleef in de zomer 10
dagen in Ghana en maakte van de gelegenheid gebruik om met veel mensen in ons netwerk lopende zaken te bespreken. De uitvoering van een aantal afspraken van het jaar
ervoor waren om onduidelijke redenen blijven
liggen. www.adjoa.nl/MOU
Het bezoek van Jonathan heeft ertoe geleid
dat er weer vaart gezet kon worden in de
projecten die op stapel stonden. Het is één
van de consequenties van bestuurlijk samen
werken, vooral intercultureel: hebben we elkaar goed begrepen? Wie doet wat, en hoe
spreek je de ﬁnanciering af.

zoek naar vervanging of verbreden we onze
zoektocht? Welke vernieuwende activiteiten
kunnen we eventueel gaan ontplooien in het
computerleslokaal? Hoe kunnen we Adjoa
doelen matchen met ontwikkelingen in Ghana?
Samenvattend zijn 2 hoofdthema’s aan bod
1. Leslokaal: de deelnemers schatten de educatieve voorziening van Coevorden in als
waardevol. Het les aanbod zou kunnen variëren van (praktisch) onderwijs in smart
phone technologie naar boekhouden of iets
anders waar vraag naar is. De inhoud wordt
getoetst in een educatieve game opzet.
Verder een interessant speerpunt van Adjoa
zelf: ontwikkel een voor Adjoa én de regio
een bruikbare en duurzame energievoorziening met zon en wind.
2. Duurzame energie voorziening: Er is regelmatig stroomuitval en elektriciteit wordt
steeds duurder. Door de storingen vallen lessen uit. Het lesaanbod lijdt daaronder. Adjoa
kan het voortouw nemen door te onderzoeken welke nieuwe methodes van energievoorziening het leslokaal nodig heeft om onafhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet, dit
vervolgens te implementeren en uit te dragen in een praktisch onderwijs programma.
Ruimte bieden om te experimenteren met tools

Gloria Nyanful Maakt al jaren gebruik van de
dagopvang in het Padre Pio Rehabilitation
Centre. Ze is klaar voor een volgende stap;
haar eigen winkeltje. Er is een klein stukje
grond op de markt geregeld, en in december
werd ‘n begin gemaakt met het timmerwerk.
Nieuwe kandidaten voor beheer & onderhoud en lesgeven computerlokaal ‘Coevorden’
De selectie van goede kandidaten heeft heel
wat voeten in de aarde. Adjoa geeft geen
baangarantie, maar wel de bekostiging van
training en vergoeding voor inzet bij onderwijs. Dat moet klip en klaar zijn. Een Europese stichting kan soms torenhoge verwachtingen oproepen. Met hulp van onze counterpart gaan we in zee met 2 kandidaten.
Begin 2017 nemen zij deel aan een cursus
reporting en budgetting.
Philip Arthur Ook dit jaar sponsorde Stichting Adjoa de studie van Philip Arthur. Hij
zal in het studiejaar 2016-17 de opleiding
tot verpleegkundige afronden.

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.
• Het bevorderen van contact tussen de doel
groep 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
inzetten, die willen helpen met hand- en
spandiensten of ﬁnancieel een steentje willen bijdragen.

Daarnaast onderhoud het bestuur contact met
Yaw Asamoah, als een betrokken adviseur.
Asamoah is als docent werkzaam aan de
Universiteit van Cape Coast.
Het bestuur vergaderde 4x. In juni was Joseph
Oduro aanwezig. Joseph was via Stichting
Adjoa in 2006 in Nederland voor studie en
revalidatie. Nu is hij als docent werkzaam
aan de universiteit van Cape Coast. Joseph
schoof op ons verzoek aan om het bezoek
van Jonathan aan Ghana goed te kunnen
voorbereiden.
Seminar: van Computerlokaal naar…
Op 23 april organiseerde Stichting Adjoa
een seminar met bovenstaande titel. Het leslokaal in Ghana is ingericht met PC’s die nu
of binnenkort gedateerd zijn. Gaan we op

voor kleingebruikers behoort dan ook tot de
mogelijkheden en wie weet: een startup.
Projecten
Kerstactie Kerst 2015 in Zweeloo en omstreken werd gevierd met een grote kerstviering
met deelname van 5 koren uit de voormalige
gemeente Zweeloo. De opbrengst van de
collecte van die bijeenkomst ging naar
Stichting Adjoa: maar liefst € 790 euro. Onderstaande projecten gaan er van proﬁteren:

Schoolb us

Schoolbus Transport van en naar de school of
de dagopvang voor jongeren met een beperking is een onmisbaar element om het onderwijs voor deze groep een kans van slagen
te geven.
Adjoa steunt de kosten die de inzet van de
schoolbus met zich mee brengt.

Stichting Adjoa vindt dat jongeren die over
de stichting kansen voor opleiding en deel
name aan projecten krijgen in staat moeten
zijn hierover te rapporteren. Als er een project op touw gezet wordt willen we graag een
begroting. Daarom organiseren we samen
met Padre Pio Rehabilitation Centre een
cursus reporting and budgetting.
Leslokaal computerlokaal ‘Coevorden’.
Upgrading van de PC’s die momenteel gebruikt worden. Naast het aanbod van basaal
computergebruik: ontwikkeling educatieve
games.
Elektriciteitsvoorziening Computerlokaal
‘Coevorden’. Is het mogelijk om wind of zon
te gebruiken en daarmee en goedkoper te
werken en niet meer afhankelijk van het onbetrouwbare openbare elektriciteitsnet?
We denken aan een opdracht voor proﬁelwerkstukken en studenten van hoger technisch
onderwijs.

Jaarplan De lopende projecten bepalen het
programma voor 2017 en we gaan werk
maken van de uitkomsten van het seminar.
Kort samengevat:

Realisatie 2016

01-01-16

31-12-16

Verschil

2.488
80.576
0.000
83.065

691
0.000
81.793
82.484

-1.797
-80.576
81.793
-581

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting 2017

Uitgaven algemeen
Gloria Nyanful store
Project studentenuitwisseling
Project Elmin IT
Project leskist
Website
Project Student Ghana Philip Arthur
Project Schoolbus (reservering
Bijdrage Saidia

1.503
0
0
1.571
0
39
1.276
0
0

1.693
0
0
0
0
228
1.255
5.000
1.000

1.500
1.500
1.500
3.500
0
250
1.500
5.000
500

Totaal uitgaven

3.113

9.176

15.250

Donaties
Lening
Rente

3.603
0
626

3.074
0
522

3.000
0
200

Totaal inkomsten

6.659

3.596

3.200

Stand Giro zakelijke rekening
Stand Zkl Spaarrekening (Incl.rente)
Stand ING Vermogen Spaarrekening
Totaal

Onze dank gaat weer uit naar alle trouwe donateurs die ons vertrouwen en ons daarom consequent financieel steunen.
Speciaal danken wij de Diaconie Gereformeerde Kerk voor hun kerstactie gehouden op kerstnacht 2015, en de Diaconie
Hervormde Gemeente Westerbork voor de bijzondere collecte en gift van december 2016.

