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Inleiding
2021 was een veelbewogen en inspirerend jaar. Binnen vaak moeizame omstandigheden in
Ghana is het gelukt om met verschillende nieuwe partners succesvolle projecten op te zetten.
Ook zijn er twee meerjarige programma’s gelanceerd, het resultaat van een mooie
samenwerking met onze partners in Ghana en de Nederlandse fondsen die deze programma’s
ondersteunen.
Naast de praktische ondersteuning aan de kinderen en jongeren die in Ghana op straat leven of
terecht dreigen te komen, zetten we ook steeds meer in op lobby, advocacy en
bewustwording, met als doel om de lokale overheid bij de problematiek te betrekken. Hierbij
werken we samen met een coalitie van tientallen lokale organisaties die zich in Ghana bezig
houden met dakloze kinderen en families. Want, zoals Olivia Umoh (directeur van Safe-Child
Advocacy) zei: “When spiders unite they can tie up a lion.”
En inderdaad. Na jaren van lawaai maken is de Ghanese overheid eindelijk in beweging
gekomen en heeft aangekondigd een ‘National Policy and Plan of Action on street connected
children’ op te zetten. Onze partner Safe-Child Advocacy werd, samen met de andere partners
uit de advocacy-coalitie, uitgenodigd door het Ministry of Gender, Children and Social
Protection om input te leveren op het plan.
Een grote stap voorwaarts, maar we zijn er nog niet. Het komende jaar zal moeten uitwijzen
hoe serieus de overheid is met haar plannen en welke urgentie zij heeft met de uitvoering
ervan. We blijven in 2022 dus druk uitoefenen en onze partners in Ghana versterken in de
uitvoering van hun werk.
Tot slot, kreeg Adamfo Ghana in 2021 het keurmerk Erkend Goed Doel, wat betekent dat
onze organisatie voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het CBF. In Nederland zijn op dit
moment slechts 656 andere Erkend Goede Doelen, een mooie prestatie dat we hier tussen
staan. Erkenning van ons werk bleek ook uit het winnen van de Out of the Box
Vrouwenrechten wedstrijd van de Haëlla Stichting en uit het feit dat ons werk werd
opgenomen als ‘best practices’ in de publicatie Kinderen zonder THUIS van Mirjam Vossen.
Deze mooie resultaten waren niet mogelijk geweest, zonder de steun van onze achterban.
Namens alle partners en kinderen in Ghana willen we u ontzettend bedanken voor uw steun
en vertrouwen! In dit jaarverslag geven we een helder beeld van wat we in 2021 met uw steun
gerealiseerd hebben. Er valt ontzettend veel te vertellen. Toch proberen we het verslag kort en
krachtig te houden. Op onze website en social media leest u meer over onze projecten. Vragen
beantwoorden we graag, via info@adamfoghana.com.
We wensen u alle goeds voor 2022. Zorg voor elkaar en blijf gezond!

Dr. Emmanuel A. Adu-Ampong, Voorzitter
1 februari 2022
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Hoofdstuk 1: Wie wij zijn
1.1 Algemene gegevens
• Statutaire naam:
• Datum oprichting:
• KvK nummer
• Fiscaal nummer
• Rekeningnummer

Adamfo Ghana (Stichting)
11 januari 2013
569.51.620
8523.75.566
NL03TRIO 0777834642, Triodos Bank

1.2 CBF Erkend Goed Doel & ANBI
Stichting Adamfo Ghana is CBF Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij
voldoen aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit en transparantie. Zo weet
u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere
euro die we ontvangen en verantwoording afleggen over wat we doen. De
kwaliteitseisen zijn opgesteld door een onafhankelijke commissie. De nationale
toezicht-houder CBF controleert jaarlijks of we aan de eisen voldoen. Zo dragen
we bij aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust
aan kunt geven. Daarnaast is Adamfo Ghana sinds haar oprichting erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aftrekbaar van de belasting.
1.3 Doel & Visie
Adamfo Ghana is een stichting die zich inzet voor een betere toekomst voor kinderen,
jongeren en families die in Ghana op straat wonen en werken. Vanuit gelijkwaardig
partnership werken we samen met lokale organisaties in de drie grootste steden van Ghana.
De projecten richten zich op het verbeteren van de leefomstandigheden, zorgen voor een
veilige woonsituatie, toegang bieden tot zorg, onderwijs en beroepstraining, voorlichting
geven, lobby & advocacy voeren en op andere manieren bijdragen aan het
toekomstperspectief van deze kinderen en hun families.
Onze visie: Een wereld waarin alle kinderen alle kans krijgen om veilig op te groeien en zich
optimaal te ontwikkelen.
1.4 Werkwijze
Adamfo Ghana werkt samen met lokale organisaties in Ghana. De projecten richten zich op
de empowerment van de doelgroep, lokale gemeenschappen en organisaties. Alle activiteiten
hebben tot doel om de kinderen en hun families handvaten te geven om zelf hun situatie te
verbeteren. Na afronding van het project staan de kinderen en jongeren op eigen benen, zijn
ze niet langer op straat en zijn ze in staat om hun toekomst vorm te geven. Geen
afhankelijkheid creëren, maar de doelgroep in haar eigen kracht zetten – daar draait het om.
De problematiek van kinderen die op straat leven is veelzijdig. Adamfo Ghana werkt daarom
zoveel mogelijk met een integrale aanpak. Doel is om de randvoorwaarden te creëren voor het
kind om veilig op te groeien en op termijn zelfredzaam te zijn. Deze aanpak rust op 3 pijlers:
I.
Gezinsgerichte zorg & Onderwijs
II.
Ondernemerschap & Werkgelegenheid
III.
Bewustmaking & Advocacy
Binnen deze pijlers ondersteunen we verschillende projecten die door lokale partners in
Ghana zijn opgezet en worden uitgevoerd.
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1.5 Lokale inbedding & gelijkwaardigheid
Het uitgangspunt van Adamfo Ghana is de samenwerking met lokale, Ghanese partners die op
een eigen wijze invulling geven aan hun uitvoering van activiteiten. Vanuit gelijkwaardig
partnership werken we met deze organisaties samen. Het bestuur gaat uit van de lokale vraag
en expertise van de mensen zelf. De doelgroep wordt actief betrokken bij de projectplanning,
ontwikkeling en uitvoering. De sterke lokale inbedding van de projecten zorgt voor maximale
impact.
Het werkgebied in Ghana focust zich op de drie grootste steden: Accra, Kumasi en Tamale. In
Accra werkt Adamfo Ghana samen met Starlight Foundation en Urban Poor Child
Organisation (UPCO). Met Starlight Foundation werkten we aan een outreach en
voorlichtingsprogramma waarmee 400+ schoolkinderen bereikt werden. Met UPCO zorgden
we voor de renovatie en verbetering van de voorzieningen van een peuter- en kleuterschool.
In Kumasi werkt Adamfo Ghana samen met Safe-Child Advocacy (SCA, voormalig Street
Children Project). Met SCA werken we samen aan het Studiefonds, het
beroepstrainingsscentrum (VTC) voor voormalig straatmeisjes, en een breed scala aan andere
activiteiten zoals het inloopcentrum, crèche voor straatpeuters, rehabilitatie van
straatkinderen, gezinsondersteuning, vaktraining, lobby & advocacy en noodhulp.
In Tamale werkt de stichting samen met Centre for Development and Policy Advocacy Ghana
(CEDEPA), Center for Initiative Against Human Trafficking en Africa Development
Organisation for Migration voor de lobby & advocacy activiteiten rondom de Internationale
Dag voor Straatkinderen. Deze drie organisaties zijn in Tamale gevestigd. Met hetzelfde
CEDEPA en het Song-Ba Empowerment Centre lanceerden we een innovatief project
waarmee 30 meisjes en jonge vrouwen een technisch beroep leren. Ten slotte sloeg Adamfo
Ghana de handen ineen met het Yaakoro Youth Development Centre (YAYDEC) in Tamale.
In het YAYDEC worden 50+ jongeren opgeleid in het vak van kledingmaakster of weefster.
We werkten samen aan de uitbreiding van de werkplaatsen (fysieke werkplaats en nieuw
meubilair) en zorgden voor startpakketten voor de eerste groep afstudeerders zodat zij een
micro-onderneming kunnen starten.
Tot slot, startten we met de Dunkwa Methodist Junior High School in Dunkwa-on-Offin met
het project WASH. Van het oude toiletgebouw van de school was niets meer over dan een
overgroeide ruïne en de kinderen moesten dan ook in de bosjes hun behoeften doen. Met de
aanleg van nieuwe sanitaire voorzieningen in 2022 zullen lesuitval en vroegtijdig
schoolverlaten door met name de tienermeisjes aanzienlijk verminderen.
In 2021 bezochten de bestuursleden Edna, Emmanuel en Marre op verschillende momenten in
het jaar de projecten. Dit deden ze op eigen kosten en in combinatie met privé-reizen. We
merken dat de directe contacten belangrijk zijn voor de communicatie, maar ook het leren
kennen van elkaars uitgangspunten - bijvoorbeeld over het belang van lokale fondswerving of
bestuurlijke samenwerking. Verder zijn er duidelijke afspraken met de lokale partners over de
samenwerking, uitvoering en rapportage. Zij koppelen zeer regelmatig de voortgang van de
projecten terug via email en WhatsApp, en sturen na afloop een eindrapportage met financiële
verantwoording.
1.6 Het bestuur
De bestuursleden van Adamfo Ghana zijn betrokken vrijwilligers met relevante kennis en
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ervaring binnen de praktijk van internationale ontwikkelingssamenwerking. De bestuursleden
worden niet betaald voor hun werkzaamheden.
Dit jaar zijn er geen wijzingen geweest in de samenstelling van het bestuur. Het bestuur
bestaat, per 31 december 2021, uit de volgende personen:
•
•
•
•
•
•
•

Emmanuel Adu-Ampong, Voorzitter (strategie en netwerk)
Marre Adu-Ampong, Secretaris (coördinatie en fondswerving)
Christian Erkelens, Penningmeester (financiën en strategie)
Koos de Vetten, Bestuurslid (netwerk en fondswerving)
Karlijn Laman, Bestuurslid (voorlichting en campagnes)
Edna Brouns, Bestuurslid (projecten, monitoring & evaluatie)
Maureen van der Grinten, Bestuurslid (projecten en communicatie)

1.7 Samen sterker
Als relatief kleine stichting werken we natuurlijk niet alleen. We hebben veel contact met
externe organisaties en particuliere initiatieven binnen en buiten het netwerk van het bestuur.
Samenwerking en kennisuitwisseling zien we als erg waardevol, want samen bereiken we
meer.
Om die reden zijn we lid van Partin, brancheorganisatie en belangenbehartiger van
Particuliere Initiatieven, en nemen we deel aan de online bijeenkomsten en de jaarlijkse
netwerkdag van Partin. Ook zijn we lid van het wereldwijde netwerk Constorium for Street
Children. Via organisaties zoals Wilde Ganzen, Change the Game
Academy en Better Care Network Netherlands (BCNN)wisselen we
kennis uit en nemen we deel aan interessante bijeenkomsten en
workshops.
Met het BCNN en auteur Mirjam Vossen werkten we mee aan de
herziene versie van het boekje ‘Kinderen zonder THUIS’. Adamfo
Ghana leverde een bijdrage aan de teksten en werd vijf keer genoemd
met voorbeelden van best practises van hoe familiegerichte zorg eruit
kan zien.
Adamfo Ghana is ondertekenaar van ‘Every Child A Family’. Dit initiatief roept stichtingen
en hulporganisaties op om kinderen zoveel mogelijk binnen een familie of thuissituatie te
ondersteunen (dus geen weeshuizen of soortgelijke instituten). Adamfo Ghana richt zich sinds
oprichting op ‘family-based care’ en onderschrijft deze pledge dan ook van harte.
Het Ghana Collectief dat Adamfo Ghana in 2020 lanceerde is een groeiend online platform
voor Nederlandse stichtingen en verenigingen die in Ghana actief zijn. Met het platform
willen we organisaties samen brengen om ervaringen uit te wisselen, informatie en kennis te
delen en samenwerking te stimuleren.
Tot slot, werkt Adamfo Ghana dit jaar (2021/ 2022) samen met Erasmus Universiteit in
Rotterdam aan het I DO vak. Een groep internationale studenten werkt aan een aantal
opdrachten/ vraagstukken die de stichting heeft aangeleverd als onderdeel van hun opleiding
International Business Administration. Vanwege deze activiteit is besloten deelname aan
Worldschool (opdrachten voor middelbare scholieren in Nederland) dit jaar over te slaan.
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Hoofdstuk 2: Wat we bereikt hebben
2.1 Het jaar in beeld
Hoe kun je samenvatten wat er allemaal in een jaar is gebeurd en gedaan? We doen een
poging met deze 10 foto’s!

Rakia rondde haar
beroepstraining tot
kledingmaakster af
en is nu eigenares
van een
goedlopend
kledingatelier. Ze
heeft zoveel
klanten dat ze al
meer dan 20
meisjes uit haar
dorp een leerwerkplaats kan
bieden tot
kledingmaakster.
Met onze partner Safe-Child Advocacy in Kumasi ondersteunden we 85 meisjes om terug
naar huis te gaan en te startten met een opleiding naar keuze, bijvoorbeeld tot weefster,
kledingmaakster of kapster. Na afronding zijn ze in staat om een zelfstandig inkomen te
verdienen.

Najiatu is 1 van de
eerste 10 meisjes in
Northern Region
die een vaktraining
volgden in
MultiTV
installation &
repairs en daar
nationaal examen
in deden.
Met onze partner
CEDEPA in
Tamale
ondersteunen we
30 meisjes en jonge vrouwen die voorheen op straat werkten of in armoede leefden. Binnen
het project Kansen creëren leren zij een technisch beroep. Deze vakken zijn normaal
gesproken een mannendomein. Dat deze trainees door de genderpatronen heen breken werd
zelfs opgemerkt door nationale tv die er een nieuws-uitzending aan wijdde.
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Mw. Ibrahim is de
schooldirecteur van
een Senior High
School in Tamale.
Ze is een sterke,
betrokken dame die
met veel
enthousiasme deel
nam aan het
voorlichtingsprogra
mma over meisjesen vrouwenrechten
wat onderdeel was
van ons project End
Period Poverty.
Met onze partner Song-Ba Empowerment Centre zorgden we voor wasbaar maandverband
voor 500 tienermeisjes, zodat zij ook tijdens deze dagen naar school kunnen gaan. Ook werd
in drie scholen voorlichting gegeven en werden Girl Rights Clubs opgericht waar meisjes
terecht kunnen voor advies en hulp op het gebied van seksuele gezondheid, hun rechten en
hoe deze op te eisen. Hiermee bereikten we 1000+ scholieren en wonnen we de Out of the
Box Vrouwenrechten-prijsvraag van de Haëlla Stichting.

Fatima deed mee
aan het rehabilitatieprogramma van
Safe-Child Advocacy
en keerde, met
certificaat en als
volleerd kapster,
terug naar haar
geboortedorp in het
noorden van Ghana.
Hier verdient ze nu
haar inkomen met
haar eigen
kapperszaak.
Met het driejarige Child Rights Programme dat we dit jaar in samenwerking met SCA startten
worden 120 kinderen die op de straten van Kumasi leven, geholpen om terug naar huis te
gaan en daar een opleiding te volgen. 1500 kinderen en jongeren op straat krijgen onderwijs
en voorlichting over hun rechten. Ook wordt gewerkt aan preventie door Child Protection
Committees op te richten in 3 dorpen waar veel kinderen vandaan migreren, en worden
jaarlijks minstens 5 advocacy en bewustmakings activiteiten georganiseerd op zowel lokaal
als nationaal niveau.
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Clinton haalde vorig jaar zijn
middelbare school diploma en
deed dat met zulke goede cijfers
dat we besloten zijn schoolgeld
voor de universiteit te financieren.
Hij studeert Media en
Communicatie en staat 'cum
laude' met een 70.71 gemiddeld
(dat is een 8+ in Nederlandse
normering). Hij loopt nu stage bij
Multimedia bedrijf LUVFM.
Met het Studiefonds bieden we studiefinanciering aan 50 middelbare scholieren en
ondersteunen we op dit moment 8 universitaire studenten. Deze kinderen en jongeren
hoeven niet meer op straat te werken, maar kunnen zich volledig focussen op hun opleiding
en toekomst. Ieder jaar haalt een deel van deze groep hun diploma, waarna evenzoveel nieuwe
leerlingen met het traject starten.

Kofi, middelbaar scholier op een
Junior High School in Accra,
roept samen met zijn klasgenoten
de overheid op tot actie. Hij doet
dit tijdens de viering van de
internationale dag voor
straatkinderen.
Onze partner Starlight Foundation
gaf aan meer dan 400 scholieren
op 3 middelbare scholen in Accra
voorlichting over het straatleven, kinderrechten en het belang van toegang tot onderwijs voor
alle kinderen. Deze voorlichting werd gegeven als onderdeel van ons Empowerment
Programma: Increasing Impact.

Alberta woonde jaren geleden
samen met haar dochter op straat.
Nu is ze docent kledingmaken bij
het beroepstrainings-centrum van
Safe-Child Advocacy in Kumasi.
Haar dochter gaat naar de
middelbare school en helpt in haar
vrije tijd mee in het
trainingscentrum.
Op de foto staat Alberta samen met
vier trainees bij het leerwerkbedrijf dat we dit jaar voor SCA financierden. Het
leerwerkbedrijf biedt een veilige omgeving waar de 50+ trainees van het centrum ervaring
kunnen opdoen in het starten en managen van een eigen bedrijf.
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Aisha volgt bij het Yaakoro Youth
Development Centre (YAYDEC) in
Tamale de vaktraining tot weefster. Bij
het YAYDEC worden meer dan 50
meisjes en jongeren opgeleid in het
vak van weefster of kledingmaker. Ook
krijgen de trainees les in lezen,
schrijven, rekenen en boekhouden.
We steunden het YAYDEC met
meerdere projecten; de aanleg van een buiten-werkplaats, nieuw meubilair en vloerbedekking
voor de leslokalen en betegeling van de vloeren van de werklokalen en sanitair. Ook zorgden
we voor startpakketten voor 12 afstudeerders, voor het starten van een eigen onderneming.

N-nye Yem Drama Group maakte in
opdracht van CEDEPA een drama-film
over een familie wiens kinderen op
straat terecht komen met alle gevolgen
van dien. Het drama werd uitgezonden
op radio, televisie en via facebook en
werd door duizenden mensen bekeken.
Tijdens gemeenschaps-bijeenkomsten
volgde er na de uitzending een
discussie over kinderrechten en de verantwoordelijkheden van ouders.
De productie van de film was onderdeel van ons programma Increasing Impact, dat bestaat uit
een serie van acties en evenementen om kinderen in Ghana een stem te geven en de overheid
te bewegen om actief beleid te maken om te voorkomen dat kinderen op straat terecht komen.

Nii helpt mee met het naar binnen
brengen van de nieuwe meubels voor de
peuters en kleuters. Hij zit in de vierde
klas van de school van Urban Poor Child
Organisation (UPCO). Deze school staat
in één van de armste wijken van Accra en
biedt onderwijs aan kinderen die anders
op straat zouden rondzwerven.
We ondersteunden UPCO met de renovatie van de crèche en kleuterschool en de aankoop van
nieuw meubilair, speelgoed en leermiddelen. Nu kunnen 40+ peuters en kleuters weer in een
veilige, schone ruimte en met voldoende middelen spelen en leren.
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Hieronder staan de resultaten nog eens samengevat. Goed om bij stil te staan is dat hier alleen
de aantallen personen genoemd worden die we direct met de projecten bereikt hebben.
Indirect werd een veel groter aantal mensen bereikt. Denk bijvoorbeeld aan de ouders,
broertjes/ zusjes en familie van de jongeren die nu een diploma hebben (en aan het werk
kunnen!). Aan de meisjes die nu onder leiding van Rakia een training tot kledingmaakster
volgen. Aan alle mensen die via de advocacy- & media campagne bereikt zijn, zijn van groot
belang. Zij zijn niet te tellen maar kunnen wel voor cruciale verandering zorgen binnen hun
eigen gemeenschap. Denk ook aan de politici en beleidsmakers die anders zijn gaan denken
over kinderen op straat en nu naar oplossingen zoeken voor hun situatie.
Het is fantastisch dat het Ministry of Gender, Children and Social Protection aan het eind van
2021 aankondigde een ‘National Policy and Plan of Action on street connected children’ te
gaan ontwikkelen. Én dat onze partner Safe-Child Advocacy, samen met de andere coalitiepartners, uitgenodigd werd om input te leveren op dit plan. Er komt in Ghana dus nationaal
beleid om kinderen van de straat te helpen! Een grote stap voorwaarts, die hopelijk in 2022
zal leiden tot concrete actie van de overheid.
.

Resultaten 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40 peuters en kleuters genieten van gerenoveerde klaslokalen en nieuwe meubels, speel- en
leermaterialen;
50 kinderen lieten de straat achter zich en gaan naar de middelbare school;
18 leerlingen haalden hun middelbare school diploma;
500 meisjes en jonge vrouwen in Tamale kregen wasbaar maandverband waarmee zij óók
tijdens de zware dagen naar school kunnen gaan;
8 jongeren volgen een universitaire opleiding;
85 meisjes verlieten de straat, wonen in een veilig thuis en volgen een vakopleiding tot
kledingmaakster, weefster of kapster;
30 meisjes en jonge vrouwen in Tamale volgen een vakopleiding in een technisch beroep;
10 trainees deden als eerste vrouwelijke kandidaten examen als MultiTV installateur;
50+ trainees van het YAYDEC maken gebruik van betere voorzieningen, ruimere
werkplekken en nieuw meubilair;
12 afgestudeerde trainees kregen startpakketten om een eigen onderneming te starten;
4 jongeren participeerden in het Ghana Youth Forum in Kumasi;
3 middelbare scholen in Tamale kregen voorlichting over meisjes- en vrouwenrechten en
reproductieve gezondheid, en zetten Girl Rights Clubs op binnen de schoolgemeenschap;
Een leerwerkbedrijf werd gebouwd en biedt nu een veilige leerplek voor 40+ trainees;
1000+ scholieren in Accra en Kumasi kregen voorlichting over het straatleven, kinderrechten
en het belang van onderwijs;
15 lokale organisaties in Ghana vormden een coalitie om de overheid op te roepen te werken
aan de problematiek van straatkinderen en jeugddakloosheid;
14 lokale, nationale en internationale media gaven straatkinderen een stem; met persberichten,
interviews, live tv-uitzendingen, discussie-programma’s, etc.;
Tienduizenden mensen keken naar de voorlichtingsfilm door N-nye Yem Drama Group;
Het Ministerie van Gender, Children & Social Protection kondigde in november 2021 aan een
‘National Policy and Plan of Action on street connected children’ te zullen ontwikkelen.
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2.2 Fondsenwerving
Stichting Adamfo Ghana ontvangt geen subsidie. Voor de financiering van onze projecten
zijn we dus afhankelijk van de giften van derden. Fondsenwerving wordt enerzijds gericht op
particuliere donoren en anderzijds op maatschappelijke organisaties, medefinancieringsorganisaties en bedrijven.
We zijn enorm blij met de steun die we het afgelopen jaar op zoveel verschillende manieren
kregen. Een paar voorbeelden:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wilde Ganzen vormt een belangrijke partner. Wilde Ganzen is partner in het driejarige
programma ´Rechten en gelijke kansen voor alle kinderen´ dat we dit jaar met SafeChild Advocacy lanceerden. Ook ondersteunden zij het project ´Impact door
Ondernemen´ en werken we samen in de organisatie van de landelijke Ghana-dag voor
kleine goede doelen in Nederland.
De trouwe donateurs die ons periodiek met een bijdrage steunen, maken het mogelijk
vooruit te kijken en met vertrouwen nieuwe plannen te maken.
Sommige namen van donateurs zouden we het liefst met uitroeptekens in dit verslag
willen noemen, maar juist deze gevers blijven liever anoniem. Jullie weten het – we
zijn jullie dankbaar voor het vertrouwen en steun.
Ook de gevers die ons met eenmalige donaties steunden zijn we dankbaar, zoals de
mensen die gul gaven aan onze crowdfundingsacties en de December-actie;
Één bijzonder lieve dame vierde haar 60e verjaardag en zette een mooie
verjaardagskaarten-actie op touw waarmee bijna 500 euro werd opgehaald;
Een gezin doneerde de teruggave van de kinderopvangtoeslag aan onze projecten;
Andere vrienden en supporters deden hun internetaankopen via DoelShop.nl en
doneerden zo gratis geld aan onze stichting;
Grafisch ontwerpbureaus BuroPark en Kwa-Ontwerp ontwierpen de nieuwste versie
van de flyer, én maakten een Engelstalige en digitale versie;
Stjoer in Leeuwarden doneerde 5 laptops ten behoeve van de universiteitsstudenten,
zodat zij online onderwijs kunnen volgen tijdens de lockdown;
Van een aardige supporter kregen we een zesde laptop voor de studenten in Ghana;
Online kunst- en cadeauwinkel Koot Art ondersteunde onze projecten met
verschillende acties, zoals de verkoop van in Kumasi handgemaakte mondkapjes;
De organisaties en fondsen die ons steunden met advies, samenwerking en/of
projectfinanciering; o.a. Wilde Ganzen, Partin, Consortium for Street Children
Network, CCHO, Emmaus Bilthoven, Diaconie Hervormde Gemeente Bennekom, de
Haëlla Stichting, Hulp Ver Weg Dichterbij Aalten, Stichting den Brinker, Stichting
Julia, Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking K.O.O.K., Stichting Molenaars
Kinderfonds, Stichting Mundo Crastino Meliori, Stichting van Helden Tucker,
Stichting Tiny en Anne van Doorne Fonds, Triodos Foundation, Weeshuis der
Doopsgezinden, Worldschool, Erasmus Universiteit Rotterdam, en zij die liever niet
genoemd willen worden.
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2.3 Communicatie & publiciteit
In 2021 hebben we een flink aantal communicatiemiddelen gebruikt om de achterban te
informeren over ons werk. Ook werd door partners en derden publiciteit gegeven aan onze
projecten. Hieronder een opsomming:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op de website www.adamfoghana.com staat uitgebreide informatie over de stichting,
de projecten en andere relevante gegevens;
Sociale media: we zijn te volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn;
De uitgave van een online nieuwsbrief (3x);
Verspreiding van folders en visitekaartjes;
Projectrapportages en -updates aan donoren en fondsen;
Met de publicatie van het boekje ‘Kinderen zonder THUIS’ door auteur Mirjam
Vossen in samenwerking met het BCNN. Adamfo Ghana werd vijf keer genoemd met
voorbeelden van best practises van hoe familiegerichte zorg eruit kan zien.
Regelmatige blogs door bestuurslid Edna, over haar dagelijkse ervaringen op de
projecten in Kumasi;
Via korte video’s geplaatst op YouTube, website en social media;
Persberichten en uitzendingen in Ghanese media, zoals Modern Ghana, Sagani TV,
Radio Tamale 91.7, Zaa FM radio, News Watch Ghana, Ghana Dominance News;
Publicatie van persberichten in lokale kranten en verhalen op
www.kleinegoededoelen.nl;
Met een Opinie Artikel in het Algemeen Dagblad, gezamenlijk met het BCNN en 26
andere ondertekenaars: Weeshuis bouwen? Een kind hoort bij de familie!
Door presentaties en informatie verschaffing aan o.a. middelbare scholieren, bedrijven
en kerkgemeenschappen in Nederland;
Gesponsorde advertenties via Google AD Grants;
Op de nieuw gelanceerde website Ghana Collectief: een platform voor Nederlandse
stichtingen die werkzaam zijn in Ghana.
Vermelding van onze stichting op www.goede-doelen.beginthier.nl; en
ghana.startpagina.nl.
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Hoofdstuk 3: De cijfertjes
3.1 Algemene uitgangspunten:
We streven ernaar om met minimale kosten te werken. Zo kan het overgrote deel van onze
inkomsten worden gebruikt voor de financiering van de projecten in Ghana. De bestuursleden
doen hun werkzaamheden vrijwillig en nemen soms gemaakte kosten voor eigen rekening.
Sommige kosten zijn onvermijdelijk, zoals die van webhosting, bankkosten en lidmaatschap.
We houden een financiële reserve van minimaal € 10.000,- in kas. Met deze reserve worden
organisatiekosten betaald, mochten inkomsten in de toekomst tegen vallen. Daarnaast
gebruiken we de reserve om waar nodig projecten te bekostigen wanneer specifieke
fondswerving moeilijk blijkt of wanneer er direct financiering nodig is.
3.2 Jaarrekening 2021 in het kort
We hebben in 2021 in totaal € 81.471,- aan de verschillende projecten in Ghana overgemaakt.
Daarnaast ondersteunde Wilde Ganzen een van onze projecten met een directe overmaking
van € 12.254,- naar de lokale partner. Een overzicht van de verschillende bedragen per project
staat in Bijlage 1.
In 2021 bedroegen de totale baten € 92.075,-. Hieronder een overzicht:
Projecten
End period poverty
Impact door ondernemen
Increasing impact: advocacy & empowerment
Kansen creëren: technische vaktraining
Perspectief door beroepstraining
Rechten en gelijke kansen voor alle kinderen
Studiefonds: Investeer in de toekomst
WASH @Dunkwa
Yaakoro Youth Development Centre (incl. Een goede start)
Algemeen (niet gekoppeld aan een specifiek project)
Totaal

Geworven fondsen
€ 4.000
€ 5.500
€ 6.500
€ 17.725
€ 7.500
€ 16.856
€ 15.920
€ 5.500
€ 8.148
€ 4.427
€ 92.075

Van verschillende fondsen ontvingen we belangrijke bijdragen; € 84.721 op een totaal baten
van € 92.075,-. We zijn Wilde Ganzen en Weeshuis der Doopsgezinden erkentelijk voor hun
bijdragen aan het project Rechten en gelijke kansen voor alle kinderen van resp. € 12.254,- en
€ 10.000,-. Stichting Molenaars Kinderfonds ondersteunde het project Duurzaam Meubelair
van YAYDEC met het totale bedrag van € 1.527,-. Ook zijn er acties georganiseerd om
inkomsten te genereren, zoals een crowdfundingsactie en de jaarlijkse December-actie.
Deelname aan festivals en markten kon dit jaar, vanwege de corona-uitbraak, niet doorgaan.
Van de inkomsten is 99% besteed aan, of gereserveerd voor, projecten in Ghana. De kosten
van de stichting bestonden uit bankkosten, webhosting, reiskosten, publiciteit en
fondswerving. Deze kosten bedroegen in totaal 1% van de totale baten.
Zie voor meer informatie de samenvatting van onze jaarrekening in Bijlage 1. De volledige
jaarrekening staat op de website. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een
onafhankelijke Kascommissie en voldoet aan de eisen die worden gesteld door het Centraal
Bureau Fondsen (CBF; richtlijn RJ650 voor kleinefondsenwervende instellingen).
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Vooruitblik naar 2022
In 2022 bouwen we verder op de sterke basis die er nu al staat. De volgende hoofdactiviteiten
(met begroting in bijlage 2) zijn gepland:
•
•

•
•
•

•

•

Voortzetting van het veelomvattende driejarige programma Gelijke kansen voor alle
kinderen, in partnership met Safe Child Advocacy in Kumasi.
Voortzetting Studiefonds waarmee kinderen toegang krijgen tot de middelbare school
of het hoger onderwijs.
o Dit jaar lanceren we een pilot in Accra waarbij gezinnen niet alleen
ondersteuning krijgen in de financiering van de onderwijskosten van het kind,
maar ouders ook geholpen worden om hun inkomsten te vergroten – dit door
skills training en begeleiding in het opzetten van een micro-onderneming.
Voortzetting van het innoverende project Kansen creëren van CEDEPA, waarmee
meisjes en jonge vrouwen opgeleid worden in een technisch beroep.
Voortzetting van verbetering en uitbreiding van de voorzieningen van het Yaakoro
Youth Development Centre in Tamale.
Verdere uitbouw van de lobby & advocacy activiteiten en media campagne rondom de
Internationale Dag voor Straatkinderen (8 april) en de Int. Dag voor de Rechten van
het Kind (20 november), dit met een coalitie van ong. 20 lokale organisaties in Ghana.
Lancering van project Leave No Girl Behind van het Song-Ba Empowerment Centre,
waarmee 60 voormalig straatmeisjes en kwetsbare jonge vrouwen worden opgeleid in
een vak en 500 jongeren voorlichting krijgen over de risico’s van de straat, sexuele
exploitatie, sexuele gezondheid en vrouwenrechten.
Tot slot, zetten we in op capaciteitsopbouw binnen onze lokale partners en de
gemeenschappen waarmee we werken.

En verder:
•
•
•
•

Staan we open voor kleine nieuwe projectaanvragen.
Kijken we uit naar de verder samenwerking met de studenten van de I DO course.
Bouwen we het ‘Ghana Collectief’, een platform voor Nederlandse stichtingen die in
Ghana werkzaam zijn, verder uit.
Organiseren we in samenwerking met de FAFA Foundation, St. Support4Ghanese
Kids, Partin en Wilde Ganzen een digitale nieuwjaarsbijeenkomst én een fysieke
Ghanadag voor Nederlandse stichtingen die actief zijn in Ghana.
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Bijlage 1: Samenvatting Jaarrekening 2021
BATEN
Donaties particulier
Donaties bedrijven
Donaties fondsen
Totaal baten

2021
€ 6.854
€ 500
€ 84.721
€ 92.075

2020
€ 11.981
€ 118
€ 62.000
€ 74.099

LASTEN
Beheer en admin.
Werving
Kosten overig
Totaal lasten

2021
€ 604
€ 172
€ 290
€ 1.066

2020
€ 163
€ 477
€ 269
€ 909

Overgemaakt aan
projecten
Totaal uitgaven

€ 81.471

€ 78.985

€ 82.537

€ 79.894

€ 9.538

(€ 5.795)

2021
€ 25.671
€ 18.884
€ 44.555

2020
€ 21.994
€ 13.023
€ 35.017

Batig saldo
BALANS
Activa
Triodos betaalrek.

2021
€ 44.555

2020
€ 35.017

Totaal Activa

€ 44.555

€ 35.017

Passiva
Bestemmingsreserve
Algemene reserve
Totaal passiva

SALDO
€ 92.075

Totaal baten

100%

Totaal lasten

€ 1.066

1%

Toegevoegd aan overige reserves

€ 5.861

6,5%

Toegevoegd aan bestemmingsfonds

€ 3.677

4%

€ 81.471

88,5%

Besteed aan doel
SPECIFICATIE OVERGEMAAKT PER PIJLER
Pijler I: Gezinsgerichte zorg en onderwijs
➢ Rechten en gelijke kansen
€ 24.509
➢ Studiefonds
€ 5.412
➢ Urban Poor Child Organisation
€ 880
➢ WASH JuniorHighSchool
€ 5.400
Pijler 2: Werkgelegenheid en ondernemen
➢ Impact door ondernemen
€ 3.000
➢ Kansen creëren
€ 16.525
➢ Perspectief door beroepstraining
€ 8.035
➢ Yaakoro Youth Developm.Centre
€ 7.942
Pijler 3: Bewustmaking en advocacy
➢ End Period Poverty
€ 4.000
➢ Increasing Impact
€ 5.769
Totaal overgemaakt

€ 81.472

SPECIFICATIE BESTEMMINGSFONDS
Pijler I: Gezinsgerichte zorg en onderwijs
➢ Rechten en gelijke kansen
➢ Studiefonds
➢ Urban Poor Child Organisation
➢ WASH JuniorHighSchool
Pijler 2: Werkgelegenheid en ondernemen
➢ Impact door ondernemen
➢ Kansen creëren
➢ Perspectief door beroepstraining
➢ Yaakoro Youth Developm.Centre
Pijler 3: Bewustmaking en advocacy
➢ End Period Poverty
➢ Increasing Impact
Totaal bestemmingsreserve

€0
€ 20.158
€0
€ 100
€0
€ 1.200
€ 1.965
€ 233
€0
€ 2.014
€ 25.671

Toelichting:
1. Wilde Ganzen ondersteunde het project Rechten en gelijke kansen voor alle kinderen met een bedrag
van € 12.254,-. Dit bedrag werd direct naar onze partner in Ghana overgemaakt en reflecteert dus niet
op onze jaarrekening.
2. Weeshuis der Doopsgezinden gaf ook een fantastische bijdrage aan Rechten en gelijke kansen voor alle
kinderen, te weten € 10.000,-.
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3.

4.

5.
6.
7.
8.

De bestemmingsreserve van 2020 van project Safe Home & Education komt niet meer terug in deze
Jaarrekening. S.H.E. was de werktitel van het project Rechten en gelijke kansen voor alle kinderen. Het
bedrag heeft dan ook het nieuwe label gekregen van ‘Rechten en gelijke kansen’.
Besloten is om vanuit de bestemmingsreserve 2020 van het Studiefonds een bedrag van € 7653,- over te
hevelen naar het project Rechten en gelijke kansen voor alle kinderen. Activiteiten beogen nl. hetzelfde
doel: kinderen naar de middelbare school laten gaan.
Een volgende overmaking voor het Studiefonds zal in de loop van 2022 plaatsvinden.
Stichting Molenaars Kinderfonds ondersteunde het project Duurzaam Meubelair van YAYDEC met het
totale bedrag van € 1.527,-.
Alle uitgaven t.b.v. YAYDEC – waaronder project Een goede start – zijn in de tabel samengevat onder
Yaakoro Youth Developm. Centre.
Project Impact door ondernemen startte 2021 met een negatief resultaat omdat in 2020 was besloten om
het volledige projectbudget over te maken. Dit zodat direct met de uitvoering gestart kon worden en met
de kennis dat fondsen al donaties hadden toegezegd, die nog ontvangen moesten worden. Eind 2021 is
een bedrag van € 3.000,- overgemaakt, welke in 2022 door een fonds zal worden gefinancierd na het
ontvangen van de eindrapportage plus betaalbewijzen. Deze € 3.000,- komt uit de algemene reserve.
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Bijlage 2: Begroting 2022
Begroting 2022
BATEN
Particuliere donaties
Giften & bijdragen fondsen
Overige activiteiten
Totale baten
LASTEN
Doelstelling
I.
Gezinsgerichte zorg & Onderwijs
Rechten en gelijke kansen voor alle kinderen
Studiefonds: investeer in de toekomst
Overige ondersteuning onderwijs
II.
Ondernemerschap & Werkgelegenheid
Kansen creëren: technische vaktraining
Yaakoro Youth Development Centre
Leave no girl behind
III.
Bewustmaking & Advocacy
Increasing Impact
Capacateitsopbouw

Bedrag
€ 6.500
€ 85.000
€ 500
€ 92.000

€ 20.000
€ 18.000
€ 5.000
€ 16.500
€ 10.500
€ 17.500
€ 5.000
€ 2.000

Beheer en administratie
Werving
Kosten overig
Totale lasten

€ 800
€ 300
€ 300
€ 95.900

RESULTAAT

(€ 3.900)

RESULTAATSBESTEMMING
Bestemmingsreserves
Overige reserve
Totaal

€ 25.671
€ 14.984
€ 40.655

Toelichting:
1. Bij deze begroting wordt uitgegaan van een duurzame samenwerking met Wilde Ganzen waarbij deze
organisatie het driejarige project Rechten en gelijke kansen voor alle kinderen blijft ondersteunen met
een bedrag van ong. € 10.000,- in 2022. Omdat dit een directe overmaking betreft, reflecteert dit niet in
de begroting.

Jaarrekening 2021

Stichting Adamfo Ghana
Samen sterk voor kinderen
die in Ghana op straat leven
omdat ieder kind recht heeft op een veilig thuis,
onderwijs en de kans om zich optimaal te ontwikkelen

KvK 569.51.620
ANBI/ RSIN 852375566
IBAN: NL03 TRIO 0777.8346.42
www.adamfoghana.com
info@adamfoghana.com
Volg ons op Facebook, Twitter & LinkedIn
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1. Algemeen
De stichting Adamfo Ghana is opgericht op 11 januari 2013 bij notariële akte.
2. Doelomschrijving
De doelstelling staat omschreven in artikel 2 van de statuten:
1. De stichting stelt zich tot doel bij te dragen aan een beter leven voor
straatkinderen, potentiële straatkinderen en kwetsbare jongeren in Ghana, en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. met financiële en andere middelen activiteiten te ondersteunen van
organisaties die zich inzetten voor het welzijn en de bescherming van
(straat)kinderen;
b. door middel van eigen initiatieven en projecten (straat)kinderen toegang
te geven tot formeel en informeel onderwijs en/of beroepstraining;
c. het verschaffen van faciliteiten voor de veiligheid, gezondheid en verdere
ontwikkeling van de (straat)kinderen;
d. een bijdrage te leveren aan het behoud en de ontwikkeling van het
maatschappelijk draagvlak voor internationale samenwerking;
e. het ondersteunen van alle andere activiteiten die bijdragen aan de
doelstelling zoals genoemd in artikel 2 lid 1.
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
3. ANBI registratie
Stichting Adamfo Ghana is sinds haar oprichting aangewezen als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN: 852375566. Hierdoor zijn giften
en donaties aftrekbaar van de belasting.
Stichting Adamfo Ghana is CBF Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij
voldoen aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit en transparantie. De
nationale toezichthouder CBF controleert jaarlijks of we aan de
kwaliteitseisen voldoen.
4. Boekjaar
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. In deze jaarrekening wordt
verantwoording afgelegd over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
Het Jaarverslag (verslag van het bestuur) vindt u op de website.
5. Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur is op 31 december 2021 als volgt:
• Dr. Emmanuel Adu-Ampong
voorzitter
• Marre Adu-Ampong, MA
secretaris
• Drs. Christian Erkelens
penningmeester
• Drs. Koos de Vetten
bestuurslid
• Edna Brouns, BA
bestuurslid
• Karlijn Laman, MSc
bestuurslid
• Maureen van der Grinten, BSc
bestuurslid
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6. Activa en Passiva per 31 december 2021

Balans per 31 december 2021

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa:
-

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Kas
Triodos rekening

PASSIVA

31-12-2021

31-12-2020

€0
€0

€0
€0

€0

€0

€0
€ 44.555
€ 44.555

€0
€ 35.017
€ 35.017

€ 44.555

€ 35.017

31-12-2021

31-12-2020

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve: lopende projecten

€ 18.884
€ 25.671

€ 13.023
€ 21.994

Positief saldo

€ 44.555

€ 35.017

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overlopende passiva

€0
€0

€0
€0

€ 44.555

€ 35.017
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7. Staat van Baten en Lasten per 31 december 2021

BATEN
Donaties particulieren
Donaties bedrijven
Donaties fondsen
Overige baten
Totaal

Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020
€ 6.854
€ 500
€ 84.721
€0
€ 92.075

€ 4.000
€ 200
€ 45.000
€0
€ 49.200

€ 11.981
€ 118
€ 62.000
€0
€ 74.099

Organisatiekosten
Publiciteit, werving
Kosten overig
Totaal

€ 604
€ 172
€ 290
€ 1.066

€ 1.200
€ 500
€0
€ 1.700

€ 163
€ 477
€ 269
€ 909

Positief saldo
Projectfinanciering

€ 91.009
€ 81.471

€ 47.500
€ 46.500

€ 73.190
€ 78.985

€ 9.538

€ 1.000

(€ 5.795)

LASTEN

Saldo van baten en lasten
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8. Grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor
fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is
gepubliceerd (richtlijn 650).
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling: de
veronderstelling dat de continuïteit van de stichting gehandhaafd blijft en zij haar
activiteiten in de voorzienbare toekomst zal voortzetten.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen
nominale waarde, tenzij een andere specifieke waarderingsgrondslag is vermeld.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de opbrengsten van de
geleverde prestaties en de lasten over het jaar en de schulden. Dit bedrag is vrij
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden
besteed.
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven
wordt dit deel aangemerkt als ‘bestemmingsreserve’. In dit geval heeft niet het bestuur
van de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven.
Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten
en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van
voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate.
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9. Toelichting op de Balans en op de Staat van Baten en Lasten
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte
doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).
Ontvangen donaties specifieke projecten
End period poverty
Impact door ondernemen
Increasing impact
Kansen creëren: technische vaktraining
Perspectief door beroepstraining
Rechten en gelijke kansen voor alle kinderen
Studiefonds: investeer in de toekomst
Urban Poor Child Organisation (Kind welzijnskliniek)
WASH @Junior High School Dunkwa
Yaakoro Youth Developm. Centre (incl. Een goede start)
Totaal

€ 4.000
€ 5.500
€ 6.500
€ 17.725
€ 7.500
€ 16.856
€ 15.920
€0
€ 5.500
€ 8.148
€ 87.649

Projectfinanciering
End period poverty
Impact door ondernemen
Increasing impact
Kansen creëren: technische vaktraining
Perspectief door beroepstraining
Rechten en gelijke kansen voor alle kinderen
Studiefonds: investeer in de toekomst
Urban poor child organisation (Kind welzijnskliniek)
WASH @Junior High School Dunkwa
Yaakoro Youth Developm. Centre (incl. Een goede start)
Totaal

€ 4.000
€ 3.000
€ 5.769
€ 16.525
€ 8.035
€ 24.509
€ 5.412
€ 880
€ 5.400
€ 7.942
€ 81.471

Specificatie bestemmingsfonds
End period poverty
Impact door ondernemen
Increasing impact
Kansen creëren: technische vaktraining
Perspectief door beroepstraining
Rechten en gelijke kansen voor alle kinderen
Studiefonds: investeer in de toekomst
Urban poor child organisation (Kind welzijnskliniek)
WASH @Junior High School Dunkwa
Yaakoro Youth Developm. Centre (incl. Een goede start)
Totaal

€0
€0
€ 2.014
€ 1.200
€ 1.965
€0
€ 20.158
€0
€ 100
€ 233
€ 25.671
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Toelichting op de tabellen:
1. Project Impact door ondernemen startte 2021 met een negatief resultaat omdat
in 2020 was besloten om een bedrag van € 5.500,- over te maken. Dit zodat direct
met de uitvoering gestart kon worden en met de kennis dat fondsen al donaties
hadden toegezegd, die nog ontvangen zouden worden. Deze zijn inderdaad in
2021 binnen gekomen. Eind 2021 is een bedrag van € 3.000,- overgemaakt,
welke in 2022 door een fonds zal worden terug gefinancierd, na het ontvangen
van de eindrapportage plus betaalbewijzen. Deze € 3.000,- is voorgeschoten
vanuit de algemene reserve.
2. Wilde Ganzen ondersteunde het project ‘Rechten en gelijke kansen voor alle
kinderen’ met een bedrag van € 12.254. Dit bedrag werd direct naar onze partner
in Ghana overgemaakt en reflecteert dus niet op de jaarrekening.
3. Weeshuis der Doopsgezinden gaf een fantastische bijdrage aan Rechten en gelijke
kansen voor alle kinderen, te weten € 10.000.
4. De bestemmingsreserve van 2020 van project Safe Home & Education komt niet
meer terug in deze Jaarrekening. S.H.E. was de werktitel van het project Rechten
en gelijke kansen voor alle kinderen. Het bedrag heeft dan ook het nieuwe label
gekregen van ‘Rechten en gelijke kansen’.
5. Besloten is om vanuit de bestemmingsreserve 2020 van het Studiefonds een
bedrag van € 7653,- over te hevelen naar het project Rechten en gelijke kansen
voor alle kinderen. Activiteiten beogen hetzelfde doel: kinderen naar de
middelbare school laten gaan.
6. Vanuit 2020 was er nog een bedrag van € 880,- gereserveerd voor Urban Poor
Child Organisation in het kader van project Kind Welzijnskliniek. Dit is in 2021
overgemaakt.
7. Stichting Molenaars Kinderfonds ondersteunde het project Duurzaam Meubelair
van YAYDEC met het totale bedrag van € 1.527,-.
8. Alle uitgaven t.b.v. YAYDEC – waaronder project Een goede start – zijn in de tabel
samengevat onder Yaakoro Youth Developm. Centre.

Getekend,
Wageningen, 1 februari 2022
Dr. E. A. Adu-Ampong
Voorzitter
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