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1. Inleiding.
Het jaar 2008 was een rustig jaar voor Stichting ABaCus.
In het bestuur is er een mutatie geweest, doordat Koos Pluymert de Stichting heeft
verlaten. Zijn huidige werk vraagt teveel van hem om ook nog bestuurszaken voor
Stichting ABaCus op zich te nemen. We bedanken Koos voor zijn jarenlange inzet
voor het steuncomité van het AMO Programme en voor de oprichting van Stichting
ABaCus.
Dit is de eerste keer dat we een jaarverslag als het onderhavige maken. Doordat we
een Stichting zijn geworden zijn we verplicht om een jaarverslag te maken, maar we
zijn ons ook zeer bewust dat een jaarverslag bijdraagt aan transparantie en
verantwoording aan onze donateurs.
In dit jaarverslag treft u een korte beschrijving aan van alle relevante
ontwikkelingen. Meer uitgebreide informatie, en ook de meest recente, kunt u vinden
op onze website www.stichtingabacus.nl
Verder geven we aan hoe we in 2008 financieel hebben gedraaid.
Maar ook geven we aan wat de plannen voor de toekomst zijn.
We wensen u veel leesplezier toe en we hopen dat u enthousiast wordt voor het
werk dat we voor Stichting ABaCus doen.
Bestuur Stichting ABaCus:
Evelien van Beek, voorzitter
Henk Bosch, secretaris
Joa Bosch-Mulder, penningmeester
Mei 2009
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2. Ontwikkelingen in 2008
2.1
Bestuursleden in Nederland
Het dagelijks bestuur bestaat uit Evelien van Beek (1e voorzitter), Henk Bosch
(2e voorzitter), Margriet Korteweg (secretaris) en Joa Bosch-Mulder
(penningmeester). De overige bestuursleden zijn: Machteld Kok, Freke Evers,
Evert Zandbergen en Jeannette Zinger.
We hebben in 2008 8 keer vergaderd als gehele bestuur, aan de keukentafel
te Amerikaring 2 te Amersfoort. Vanaf september hebben we gekozen voor
een andere structuur, waardoor we met het gehele bestuur nog maar 4 keer
per jaar zullen samenkomen. Zie bij punt 2.1 de vernieuwde opzet.
In oktober 2008 hebben we Kofi Amfo Akonnor (bestuurslid AMO Programme
uit Ghana) een paar dagen op bezoek gehad. Met hem hebben we de nodige
gesprekken gehad over de voortgang van het AMO Programme te Ghana.
2.1
Werkgroepen
Vanaf september 2008 werken we meer in werkgroepen.
In een werkgroep zit één of enkele bestuursleden (werkgroepleiders) met
anderen die specifiek voor de werkgroep worden gevraagd. Uitbreiding van
een werkgroep wordt in de eerste plaats door de werkgroep opgepakt, in
overleg met het Dagelijks Bestuur.
Er wordt gerapporteerd aan het Bestuur, schriftelijk en mondeling.
Binnen de Bestuursvergadering vindt de afstemming plaats van het totale
werk.
De volgende werkgroepen hebben we ingesteld: PR / Campagnes en Acties /
Fondswerving en Bedrijven / Lobby, Partnernetwerken en Scholen / Financiën.
2.2
Comité van Aanbeveling
Voor de campagne “Nieuwbouw in Ghana” hebben we een aantal mensen
gevraagd om in een Comité van Aanbeveling zitting te nemen. Dit Comité
wordt momenteel samengesteld door Hans Brüning en zal in 2009 gaan
functioneren. Vanuit de politiek, het bankwezen, het onderwijs en
maatschappelijke organisaties hopen we gerenommeerde mensen te vinden
die hun ondersteuning geven aan de plannen in Ghana.
2.3
Impulsis
In 2008 hebben we twee keer deelgenomen aan een themadag,
georganiseerd door Impulsis. Tijdens een themadag rondom
kwaliteitsverbetering van het onderwijs mochten we het concept van het AMO
Programme uitleggen aan alle deelnemers. Achteraf hebben een aantal
deelnemers interesse getoond in het concept van het AMO Programme en zijn
er een aantal gesprekken gaande met andere partners van Impulsis.
2.4
Netwerken
Er zijn veel stichtingen in Nederland verbonden met een partnerorganisatie in
Ghana. In 2008 hebben we heel veel van deze stichtingen aangeschreven en
het AMO Programme in beeld gebracht. Er kwamen hier veel reacties op, in
positieve zin! We kregen o.a. contact met de Stichting Oikonomos te Putten,
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die een partner ondersteunt in Noord Ghana. Deze partner is betrokken bij het
onderwijs en de inzet van Oikonomos is juist kwaliteitsverbetering van het
onderwijs. Naast Oikonomos zijn er nog meer vruchtbare contacten ontstaan.
Vanuit de werkplaats van het AMO Programme krijgen we te horen dat er veel
orders geplaatst zijn.
Ook bezoeken we jaarlijks de Ghanadag te Almere. We mochten in 2008 zelfs
een workshop geven over kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Ook dit
leverde weer genoeg zinvolle contacten op.
Inmiddels zijn we ook toegetreden tot het Holland-Ghana Platform, maar
hebben we nog geen vergadering bijgewoond. Binnen deze groep bevinden
zich ook veel Stichtingen die betrokken zijn bij Ghana.
2.5
Website
Naast de website van het AMO Programme vonden we het ook erg belangrijk
dat er een website van Stichting ABaCus zou komen. Deze is inmiddels in de
lucht: www.stichtingabacus.nl en is gemaakt door Wander Evers. De website
ziet er prachtig uit en er zal nog de nodige informatie worden toegevoegd.
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3 De Projecten
3.1
AMO Programme in Ghana
In 2008 hebben we regelmatig contact gehad met de coördinator van het
project, Esther Lily Owusu. Zij is een tijdje ziek geweest, maar heeft gelukkig
weer haar taak kunnen hervatten. Er zal in de toekomst wel gekeken moeten
worden naar een goede vervanger, want Esther Lily is al op leeftijd.
Ook is er regelmatig contact geweest met het hoofd van de werkplaats,
Kwaku. Kwaku is een hardwerkende en betrouwbare werknemer en hij leidt
ook de andere werkers deskundig op.
In 2008 hebben we geen enkele keer financieel hoeven bij te springen. Met
Kerst hebben we alle werkers een kerstgratificatie gegeven.
3.2
Nieuwe contacten in Afrika
We hebben al aangegeven dat een aantal Impulsis partners interesse hebben
in de opzet van het AMO Programme. Als Stichting ABaCus willen we graag
dat dit concept in andere Afrikaanse landen wordt opgepikt. Als Stichting
ABaCus willen we daarom graag advies geven. We zijn inmiddels benaderd
door twee organisaties in Kenia en een organisatie in Burkina Faso. We hopen
hen op weg te kunnen helpen om een soortgelijk project op te zetten in deze
landen.
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4 Financiële verantwoording in hoofdlijnen
Boeksaldo per 31-12-2007: € 1.044,16
Boeksaldo per 31-12-2008: € 1.039,64
Donaties:
Mevr. Pluymert
Margriet Korteweg
Jaap & Hilly Korteweg
Koos & Gerda
Danielle & Leander
Joke N. & Henk
Fam. Ezendam
Fam. Kiers
Vrouwenver. Assen

12 x € 7,50 =
12 x € 7,50 =
12 x € 25,-- =
12 x € 10,-- =
12 x € 5,-- =
€ 15,-- + € 50,-- =

Totaal donaties:
Gemaakte kosten:
Bijdrage giropas
Reiskosten bestuursleden voor vergaderingen
KvK
Afrekening betalingsverkeer
Kopietjes bij Combi Beeld
Argeweb BV Maassluis (website AMO)
Jaarabonnement subsidiedatabank
PCextreme (website ABaCus)
Kerstgratificatie werkers AMO
Totaal gemaakte kosten:

€ 90,-€ 90,-€ 300,-€ 120,-€ 60,-€ 65,-€ 50,-€ 25,-€ 81,50
----------- +
€ 881,50

€ 10,95
€ 107,60
€ 27,-€ 62,-€ 120,60
€ 270,61
€ 129,59
€ 27,67
€ 130,------------ +
€ 886,02
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5. Perspectief 2009 en verder
T.a.v. Ghana: We verwachten dat AMO meer orders binnen zal gaan halen, maar
dat de capaciteit van de werkplaats ontoereikend zal zijn om alle orders op tijd af
te handelen. We zullen moeten uitkijken naar een nieuwe locatie, zodat de
productie opgehoogd kan worden. Dat betekent voor de Stichting ABaCus een
zoeken naar fondsen om deze nieuwbouw te verwezenlijken. Een actiecomité is
opgezet om in 2009 een actieplan op te stellen voor nieuwbouw en de nodige
fondsen hiervoor aan te schrijven.
T.a.v. andere Afrikaanse landen: het opzetten van soortgelijke projecten in
andere landen hangt af van de initiatieven van andere organisaties om Stichting
ABaCus te benaderen.

Amersfoort, april 2009
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