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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de stichting Support 4 
Ghanese Kids, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering 8 januari 2021.
Een stichting die op 8 januari 2015 is opgericht door een aantal mensen die kin-
deren, die in Ghana in niet door hen zelf gekozen moeilijke omstandigheden ver-
keren, een leefbaarder, veiliger en toekomstvoller bestaan willen geven.

In dit zesde jaarverslag willen wij uiteenzetten hoe wij onze doelstellingen vorm 
hebben gegeven in het zesde jaar na de oprichting van onze stichting.

Ook hoort dit jaarverslag prettig leesbaar te zijn voor een ieder die in onze activi-
teiten geïnteresseerd is.
In het bijzonder dienen we hierbij te denken aan eventuele sponsors, zowel reële 
als ook toekomstige. We hebben daarom ook nagestreefd zo transparant mogelijk 
te werk te gaan.

Ermelo, januari 2021

Stichting Support 4 Ghanese Kids

Dick Haan
Annelies Haan
Henk Bralts
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INLEIDING

“Education is, quite simply, peace-building by 
another name. It is the most effective form of 
defense spending there is.”

Kofi Annan
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Kinderen en toekomst. 

Zonder onderwijs geen toekomst.

Gaandeweg onze activiteiten werden we ons steeds meer bewust, dat onderwijs 
voor de toekomst van kinderen een onmisbare pijler is. 

Het zwaartepunt van onze acties was vanaf 2015 derhalve meer gericht op het 
verwezenlijken van mogelijkheden van onderwijs. Om kinderen in hun toekomst 
ook zelf hun wereld te laten verbeteren.

Mede om onze activiteiten zoveel mogelijk te toetsen aan ons beleidsplan, is ons 
beleidsplan gebruikt als basis voor ons jaarverslag..

Tevens hebben wij iedere actie getoetst aan de doelstelling dat er een combinatie 
moet zijn van spelen, leren en toekomst.

De volgende stelling zal altijd een leidraad voor ons blijven.

“KINDEREN HEBBEN DE TOEKOMST”
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                       de DROMENBEL
    het dromenspel

Juf heeft hun geloof op een toekomst, als een groot spel met een zeepbel vorm 
gegeven tussen 2 stokjes en groter en langer wordt de bel, tot de kinderen er 
hun eigen dromen aan kunnen  toevoegen, want dromen mag, de zeepbel moet 
vrijgemaakt, 
niet kapot gemaakt met de stellige hoop op verwezenlijking, daar niet alleen in 
geloven en op hopen, maar er met hart en ziel samen aan werken,  
dan kan deze mooie droom op reis worden verzonden.

MM
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ORGANISATIE

HET BESTUUR

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de 
interne- en externe communicatie.

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden: een voorzitter, 
een secretaris-penningmeester en een algemeen bestuurslid.

De bestuursleden hebben voor hun werkzaamheden geen vergoeding genoten.

De bestuurders zijn benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd.

Tot bestuurders zijn benoemd:

Dick Haan, voorzitter

Annelies Haan, secretaris-penningmeester

Henk Bralts, bestuurslid
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GEDRAGSCODE

Voor het bestuur staat integriteit hoog in het vaandel. Tegenstrijdigheden tussen 
of vermenging van persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap 
dient te worden vermeden.

De kosten voor vergaderingen etc. komen niet voor rekening van de stichting.

Ook de individuele reiskosten naar Ghana worden niet door de stichting vergoed.

VERGADERCYCLUS

Het bestuur vergadert ten minste één maal per kalenderkwartaal en verder wan-
neer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave 
van de te behandelen punten de oproep doet. In 2020 is deze frequentie niet ge-
haald. Wel is er voortdurend onderling overleg. Ook van dat overleg is er verslag-
legging gedaan in de vorm van een besluitenlijst.

SAMENWERKING

De activiteiten in het Fetentaa UNHCR Refugee Camp vinden plaats in nauwe 
samenwerking met de leiding in dat kamp, met als direct aanspreekpunt Sylvester 
Dom van de National Catholic Secretary, en bisschop Matthew Kwasi Gyamfi 
van Sunyani. Voor de uitbreiding van onze projecten in de community van Feten-
taa, is het contact met de dorpsoudsten geïntensiveerd en is er ook direct overleg 
met de Chief van Fetentaa, Nana Kofi Nti Yeboah.

De contacten met UNHCR en Ghana Refugee Board hebben in 2020 nauwelijks 
plaats gevonden.

Een belangrijke ontwikkeling in 2020 is geweest, dat ons team in Ghana zich nu 
officieel als Ghanese NGO heeft laten registreren onder de naam Support 4 
Ghanaian Kids. In de loop van 2020 hebben zij zich steeds meer geprofileerd als 
ons eerste aanspreekpunt, ook naar onze andere partners in Ghana.
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Waar nodig laten we ons adviseren en ondersteunen door professionele adviseurs 
op het gebied van:

- financieel beleid

- communicatie, o.a. de website

- werving van sponsors en donateurs

- uitvoering van projecten, o.a. ook de maatschappelijke en sociale aspecten van 
projecten in het vluchtelingenkamp

ANBI

Stichting Support 4 Ghanese Kids heeft begin 2015 de zogenaamde ANBI-status 
verworven. Dat wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst erkend is als 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Het voordeel van deze status zal dan zijn, dat 
giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

KEURMERK

Stichting Support 4 Ghanese Kids heeft er bewust voor gekozen ook in 2020 
geen CBF keurmerk aan te vragen. De reden hiervan is dat het aanvragen en pe-
riodiek hertoetsen een kostbare aangelegenheid is. Stichting Support 4 Ghanese 
Kids streeft er naar de verworven inkomsten zo maximaal mogelijk ten goede te 
laten komen aan de kinderen in Ghana.

JAARREKENING

De jaarrekening over 2020, is als bijlage verwerkt in dit gecombineerde jaarver-
slag/jaarrekening.
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LOKALE ORGANISATIE IN GHANA

In 2020 is door de bestuursleden door de Covid 19 pandemie slechts één reis naar 
Ghana ondernomen in het kader van het project van de ECG-training, waarbij 
tevens de persoonlijke relaties zijn onderhouden, als ook daadwerkelijk enig over-
leg met onze partners heeft kunnen plaats vinden. Zie hiervoor verder in dit ver-
slag, als ook de reisverslagen op onze site http://www.support4ghanesekids.com/
activiteiten-agenda

Onze in 2020 geregistreerde zusterorganisatie Support 4 Ghanaian Kids heeft 
zich in de loop van het jaar meer en meer ontwikkeld als leider van de uitvoering 
van de al lopende projecten. Om ons allen daarin verder te ontwikkelen is eind 
2020 een wekelijkse video meeting gestart waarin wij met z’n allen modules vol-
gen van de Change the Game Academy ten einde in ons en hun handelen meer 
structuur te bereiken.
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UITVOERING

INLEIDING

Een aantal uitgangspunten zijn ook bij de uitvoering van onze projecten gehan-
teerd.
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- financiële middelen zijn in Ghana zeer beperkt

- materialen en know how zijn echter voldoende aanwezig

- onze activiteiten hebben derhalve voornamelijk bestaan uit fondsen werving en 
organisatie van activiteiten, zowel ter plaatse als ook in en vanuit Nederland.

SPORTEN

De oprichting van een overkoepelende sportvereniging is in de loop van 2017 een 
feit geworden: “Celtic Homisport De Berekum”. De doelen omschreven in hun 
statuten waren treffend en onderschreven al onze beweegredenen meer dan vol-
ledig.

Het in de afgelopen jaren geëgaliseerde sportveld bleek echter niet structureel te 
worden gebruikt. Het organiseren van trainingsteams was nog steeds niet gelukt 
door het gebrek aan medewerking van ouders in het kamp, die weigerden hun 
kinderen officieel toestemming te geven voor deelname.

In januari hebben er indringende gesprekken plaats gevonden met de leiding van 
de sportvereniging en is besloten het reeds geplande omheinende hek voorlopig 
op te schorten en het daarvoor gereserveerde geld te “parkeren”. Voorwaarden 
zijn gesteld dat er eerst een duidelijk bewijs van daadwerkelijke activiteiten dient 
te zijn alvorens verdere investeringen te doen.

En toen kwam de Covid 19 pandemie en werden alle scholen in Ghana gesloten, 
waarna ook de mogelijke activiteiten binnen de sportvereniging waren geblok-
keerd.

De ontwikkelingen in 2021 zullen verder bepalend zijn voor ons verdere beleid 
betreffende de sportactiviteiten in het kamp.
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ONDERWIJS

In 2017 heeft de nieuwe regering in Ghana gerealiseerd dat alle onderwijs gratis 
is. Dat betekent dat nieuw te starten studenten geen schoolgeld meer hoeven te 
betalen. De al gestarte studenten dienen tot het eind van hun opleiding nog jaar-
lijks schoolgeld af te dragen. Deze rekeningen hebben wij ook dit jaar via de Ca-
tholic Diocese of Sunyani betaald. Wel moeten de schoolboeken en alle beno-
digdheden voor een verblijf in het internaat nog worden betaald. Ook daarvoor 
hebben wij zorg gedragen.

Ondanks wederom aandringen bij de Diocese of Sunyani, is er ook in 2020 nog 
geen financieel systeem opgezet om de schoolgelden en de daarvoor bestemde 
bijdragen van onze “duurzame projecten” te waarborgen. Nu onze zusterorganisa-
tie Support 4 Ghanaian Kids actief is geworden zal in 2021 de verantwoordelijk-
heid voor dit systeem daar worden neergelegd.

DIVERSE ACTIVITEITEN

Promotieactiviteiten zijn ook in 2020 niet meer ondernomen. We hebben beslo-
ten dit soort activiteiten in principe niet meer na te streven. Op dit moment 
hebben wij meer vertrouwen in de positieve effecten van het eigen netwerk en 
hierin zijn we ook dit jaar bevestigd.

DUURZAME PROJECTEN

Op dit moment lopen er twee “duurzame projecten”.

Het kenmerk en doel van deze projecten is: realiseren dat vluchtelingen uit het 
Fetentaa UNHCR Refugee Camp en de inwoners van het dorp Fetentaa in zes 
jaar in staat zijn met een goed georganiseerde coöperatie volledig de kosten te 
dragen voor onderwijs en schoolvoeding voor alle kinderen in het kamp. 

Ons primaire doel voor kinderen in Ghana moet gewaarborgd zijn. Dat is een 
conditio sine qua non. 
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In de eerste plaats het project met het naai atelier.

In mei kwam er een bestelling van de UNHCR voor mondkapjes voor het kamp 
en de school. Deze bestelling werd voltooid, waarna men weer een afwachtende 
houding aannam. Door de pandemie was het contact met de groep nauwelijks 
mogelijk en we zullen proberen de draad in 2021 weer op te pakken.

De landbouwgroep uit het kamp had eind 2019 al blijk gegeven van een immens 
gebrek aan leiding, organisatie en toekomstvisie. Zie hiervoor het jaarverslag van 
2019.

Aangezien het landbouwproject gebaseerd is op een coöperatie die bereid is om 
zich te ontwikkelen als een commercieel denkende en werkende organisatie, die 
een gemeenschappelijk doel wil nastreven i.p.v. de som van individuele wensen, is 
besloten om het project niet meer met de landbouwgroep van het kamp verder te 
ontwikkelen, maar ons daarvoor nu te gaan richten op een groep in het dorp Fe-
tentaa. Voortgaan met de groep uit het kamp zou naar onze mening het tragische 
einde van het project hebben betekend.

Als gevolg van de pandemie lukte het pas in de loop van 2020 om via onze zus-
terorganisatie de gesprekken over de verdere ontwikkeling echt te laten starten 
met de deelnemers uit het dorp, ondersteund door de Chief en dorpsoudsten. In 
2021 dient er een daadwerkelijke start te zijn gerealiseerd. Vooral het leren pro-
jectmatig te denken kost veel tijd en begeleiding, waarbij de al gemelde wekelijkse 
video vergaderingen een belangrijke rol spelen.

In de loop van 2020 begon het gedrag van een deel van de groep in het kamp ech-
ter steeds agressievere vormen aan te nemen, waarbij men het eigendomsrecht 
van project en land begon te claimen. Samen met de Chief van Fetentaa wordt nu 
naar een oplossing gezocht, waarbij zowel de projecteigenaar, bisschop Matthew 
Kwasi Gyamfi, als ook de in het kamp verantwoordelijke organisaties als UNH-
CR en Ghana Refugee Board, als verantwoordelijken worden benaderd. Vooral de 
twee laatstgenoemde organisaties blonken tot nu uit in afwezigheid in deze pro-
blematiek.
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Dankzij de inzet van onze zusterorganisatie Support 4 Ghanaian Kids is in 2020 
de geplande waterboring op het stuk landbouwgrond uiteindelijk gerealiseerd. De 
vertraging was enerzijds het gevolg van onbegaanbare wegen, die eerst moesten 
worden aangepast, anderzijds het feit dat enkele cashew bomen van een andere 
landeigenaar voor deze weg dienden te worden geruimd. Tijdrovend overleg.

Mede door de door de groep uit het kamp gecreëerde problematiek liep ook de 
afronding van het irrigatiesysteem vertraging op. Dit wordt thans afgerond.
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     COMMUNICATIE

INLEIDING

Support 4 Ghanese Kids streeft er naar op een heldere, aantrekkelijke en transpa-
rante wijze informatie te bieden. De kosten hiervoor hebben wij bewust zo laag 
mogelijk gehouden.
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WEBSITE

De website http://www.support4ghanesekids.com is een van de belangrijkste 
communicatiemiddelen voor (potentiële) donateurs, vrijwilligers en medewerkers. 
Wij hebben deze website daarom maximaal up to date gehouden. En vooral aan-
trekkelijk, omdat wij daarmee ook ons eigen enthousiasme willen uitstralen. Op 
de website is informatie te vinden over de projecten, onze stichting, ons financië-
le jaarverslag, onze reisverslagen, onze activiteiten t.b.v. fondsenwerving etc. Ook 
de fotopagina is een essentieel onderdeel, vooral omdat wij van het standpunt uit 
gaan dat een foto soms meer zegt dan duizend woorden.

INFORMATIEMATERIAAL

Om de overheadkosten zo laag mogelijk te houden heeft Support 4 Ghanese Kids 
minimaal geïnvesteerd in foldermateriaal. Informatiemateriaal is zoveel mogelijk 
digitaal via de website worden aangeboden en alleen als foldermateriaal geprodu-
ceerd als een activiteit hiertoe een aanleiding gaf, zoals bijvoorbeeld een fond-
senwervende verkoopactie.

Stichting Support 4 Ghanese Kids Jaarverslag/Jaarrekening 2020 17

http://www.support4ghanesekids.com


Stichting Support 4 Ghanese Kids

               FINANCIËN

INKOMSTEN

Alle activiteiten van Support 4 Ghanese Kids zijn gefinancierd door giften, spon-
soring en donaties. Het contact leggen met bedrijven, instellingen, scholen en 
particulieren om ons hierin financieel dan wel materieel te steunen, heeft een be-
langrijk deel van de tijd ingenomen. 

KOSTEN

De financiering van de voortgezette-schoolopleiding voor de Senior High School 
studenten wordt gedragen door onze sponsors.

De financiële middelen zijn nagenoeg volledig ten goede gekomen aan onze pro-
jecten. Overige kosten, zoals kosten van Kamer van Koophandel etc. zijn tot het 
absolute minimum beperkt.
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FINANCIEEL BELEID

Support 4 Ghanese Kids besteedt het overgrote deel van de financiële middelen 
aan directe hulp aan kinderen in Ghana. De bestuursleden hebben geen aan-
spraak gemaakt op vergoedingen voor hun werkzaamheden. Ook de reiskosten 
naar Ghana zijn niet door de stichting vergoed.

De financiële situatie van Support 4 Ghanese Kids is volledig openbaar en is 
hieronder in de jaarrekening 2020 te vinden.

Dit jaarverslag/jaarrekening 2020 wordt tevens op onze website gepubliceerd.
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JAARREKENING 2020
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jaarrekening 2020

Balans per 31 december 2020

_____________________________________________________________________________

ING-bank € 4.359,06                                      Eigen vermogen € 4.359,06

                                 Staat van baten en lasten 2020

_____________________________________________________________

                      Lasten                                                   Baten
                         €                                                            €
Kosten ING-bank       139, 60                                 Donaties      6117, 95               
Sportveld Fetentaa  3552, 00                                 Batig saldo  2070, 06
overige kosten           137, 35

                                _________                                               _________

                                 3828, 95                                                     8188, 01

Baten 2020             € 8188, 01
Lasten 2020            € 3828, 95

                                __________

Batig saldo              € 4359, 06
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