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1. Inleiding.

Het jaar 2010 was eigenlijk een rustig jaar voor Stichting ABaCus.
In het bestuur zijn wel wat veranderingen opgetreden: Dirkjan van den Berg is
toegevoegd, nadat hij terug is gekomen uit Ghana. Machteld Kok en Evert
Zandbergen hebben moeten besluiten te stoppen met hun bestuurswerkzaamheden
omdat ze het niet meer goed konden combineren met werk en privé.
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 2010 financieel hebben gedraaid.
Maar ook zetten we de plannen voor de toekomst uiteen.
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, 2e voorzitter
Margriet Korteweg, secretaris
Joa Bosch-Mulder, penningmeester
April 2011
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2. Ontwikkelingen in 2010
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: Freke Evers, Jeannette
Zinger en Dirkjan van den Berg.
We hebben in 2010 5 keer vergaderd als gehele bestuur, steeds aan de
keukentafel te Amerikaring 2 te Amersfoort. Daarnaast zijn de verschillende
werkgroepen meerder malen bij elkaar geweest.
2.2
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 zijn er: PR / Acties / Fondswerving / Lobby,
Partnernetwerken en Scholen / Financiën.
De werkgroep PR heeft er voor gezorgd dat er een nieuwe Nederlandse folder
werd uitgebracht over de Stichting ABaCus. Ook is er een filmpje van het AMO
Programme op de website gekomen. Daarnaast zijn er twee digitale
nieuwsbrieven in 2010 verschenen.
De werkgroep Acties is druk geweest met het formuleren van een actieplan
voor de nieuw te bouwen werkplaats in Ghana. Dit allemaal in overleg met het
bestuur van het AMO Programme in Ghana. Naast de twee bestuursleden
Henk Bosch en Dirkjan van den Berg hebben ook anderen zitting genomen in
deze werkgroep: Aart Bosch en Ton de Jong. De ervaring van beide heren op
het gebied van fondsenwerving komt zeker ten goede aan het opstellen van
het actieplan.
De werkgroep Fondswerving heeft in eerste instantie een projectvoorstel
geschreven voor modelscholen, met name voor de Kinderpostzegels. Helaas
werkt de Stichting Kinderpostzegels niet in Ghana en moest het
projectvoorstel herschreven worden voor andere fondsen.
De werkgroep Lobby, Partnernetwerken en Scholen heeft op zaterdag 30
oktober een dag georganiseerd voor de partners van het Holland-Ghana
Platform. Een tweetal workshops zijn gegeven op die dag en aansluitend was
er de jaarvergadering.
Ook werd er op 20 oktober een Ghanadag in Almere gehouden en hebben we
daar gestaan met een kraam voor belangstellenden.
De kinderen van de Kinderwoorddienst van de oecumenische kerk Het
Brandpunt hebben een jaar lang wekelijks geld gespaard voor het AMO
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Programme. Een presentatie op de club en tijdens de kwd hebben in 2010 in
de kerk plaats gevonden.
Het schooljaar 2010/2011 heeft in ieder geval drie basisscholen opgeleverd
die een actie voor Stichting ABaCus gaan doen: Het Veer in Duiven, De
Wingerd en de Wegwijzer te Amersfoort.
De werkgroep Financiën heeft een donateuractie opgezet om zo meer
donateurs te krijgen. Alle contacten van de bestuursleden werden aangeboord
en dit het heeft het gemiddelde donateurbedrag verhoogd.
We mochten via de diaconie in Amersfoort Noord ook een grote gift
ontvangen van € 5250.
Aan het einde van het jaar hebben we een gift van het bedrijf Extra Zetje
ontvangen.
2.3
Steun Impulsis
Ook in 2010 is de Stichting ondersteund door Impulsis. Er is € 4.000,ontvangen, ter verdubbeling van hetzelfde bedrag. Hiermee zijn 7 Teacher
Training Colleges in Ghana (met training voor het jonge kind) verrijkt met 5
pakketten aan schoolmiddelen en hebben zij de bijbehorende trainingen
gekregen van AMO.
2.4 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 binnenkort 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.
Inmiddels heeft Kathleen Ferrier (2e Kamerlid voor het CDA) zich bereid
verklaard om lid te worden van het Comité van Aanbeveling.
2.5
Vriendendag
Op zaterdag 25 september hebben we voor het eerst een vriendendag
georganiseerd. Op dat moment was Kofi Amfo-Akonnor, de penningmeester
van het bestuur van het AMO Programme in Nederland. Er kwamen zo’n 25
mensen op de vriendendag af. Deze werd gehouden in het huis van Henk &
Joa Bosch te Amersfoort. Dirkjan en Cariènne, de laatste twee vrijwilligers,
konden de laatste update geven van het AMO Programme. Maar ook Kofi kon
iets vertellen over de plannen voor het AMO Programme. Als verrassing werd
er nog een grote gift in natura geschonken aan de Stichting ABaCus: prachtige
foto’s van Ghana, die door Hein Biezeman gemaakt zijn in de tijd dat hij daar
was als PUM-mer. We kunnen deze foto’s inzetten voor foto-exposities, maar
mogen ze ook gebruiken om ze te verkopen. De opbrengst hiervan gaat naar
Stichting ABaCus. Onze dank is groot naar Hein en Irene Biezeman.
2.6

Netwerken
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Ook dit jaar bezochten we in oktober de jaarlijkse Ghanadag te Almere. We
hebben hier met een kraam gestaan, maar stonden helaas in de verkeerde
hoek. Het leverde niet veel contacten op.
Eind oktober hebben wij de vergadering georganiseerd van het Holland-Ghana
Platform; er waren 30 mensen aanwezig. De dag werd gehouden in een
vergaderlocatie van Edukans, in Amersfoort. Er was ruimte voor twee
workshops, één over het onderwijs en één over ecotoerisme.
Door het contact met het Ghana verkeersbureau werden we in de gelegenheid
gesteld om een artikel te plaatsen over Abetifi en over het AMO Programme.
In de tweede druk van “Ervaar Ghana” worden twee pagina’s ingeruimd voor
Abetifi en AMO. Deze reisgids wordt vooral gekocht door jongeren die naar
Ghana gaan als vrijwilliger.
2.7
Website
De website van Stichting ABaCus, www.stichtingabacus.nl, wordt redelijk
bezocht en wordt beheerd door Wander Evers. De website ziet er prachtig uit,
maar zal vaker voorzien moeten worden van nieuws.
Er is een filmpje op geplaatst over de noodzaak van een nieuwe werkplaats en
de nieuwsbrieven worden erop geplaatst.
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3 De Projecten
3.1
AMO Programme in Ghana
In 2010 hebben we regelmatig contact gehad met het project, telefonisch en
per mail. Maar ook door bezoeken: in de maand augustus zijn drie
bestuursleden (Henk & Joa Bosch en Jeannette Zinger) naar Ghana
vertrokken. Zij hebben een bestuursvergadering meegemaakt (in Accra) en zij
hebben een week in Abetifi samengewerkt met de coördinator en de werkers.
Op allerlei gebied zijn zaken doorgesproken, van productieproces tot en met
de trainingen. We mochten twee gereviseerde laptops overhandigen en een
nieuwe digitale camera.
Half oktober was, zoals eerder vermeld, Kofi Amfo-Akonnor in Nederland. Met
hem hebben we de toekomst van het AMO Programme kunnen bespreken.
Eind oktober heeft bestuurslid Henk Bosch nog een bezoek kunnen brengen
aan het AMO Programme. Toen gingen de gesprekken met name over de
opvolging van de coördinator Esther Lily Owusu, die met pensioen gaat.
3.2
Nieuwe contacten in Afrika
In 2010 zijn er geen andere contacten geweest met organisaties in Afrika.
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Financiële verantwoording 2010 in hoofdlijnen
Boeksaldo per 31-12-2009
Inkomsten

€ 807,12

Boeksaldo per 31-12-2010
Uitgaven

€ 2.793,84

Donaties/giften in januari

€

Kamer van Koophandel
Postzegels verzenden nieuwsbrief

€ 26,14
€
4,40

Donaties/giften in februari

€ 1.132,50

Overmaking Ghana
Kosten betalingsverkeer

€ 1.500,€
30,50

Donaties/giften in maart

€

217,50

Reiskosten bestuursleden

€

Donaties/giften in april

€

570,--

Drukkerij van Eijden
Kosten betalingsverkeer

€ 481,95
€
20,11

Donaties/giften in mei

€

220,--

Hosting/domeinnaam
Geld naar AMO
Kosten transactie Ghana
Bon bij Bol.com

€
89,25
€ 500,-€
20,-€
27,40

Donaties/giften in juni

€

237,50

Donaties/giften in juli

€ 7.088,81

usb-sticks bestuursleden GH
Fotocamera GH
Extra salaris GH
Kosten betalingsverkeer

€
€
€
€

Donaties/giften in aug.

€ 595,12

Uitgaven GH (via H&J)
Argeweb (hosting AMO)

€ 38,-€ 270,61

Donaties/giften september

€ 197,50

Overmaking Ghana
Kosten overmaking
Jaarabonnement Tekst & Uitleg

€ 1.000
€
20
€ 282, 98

Donaties/giften oktober

€ 894,26

Aanschaf zaagjes AMO
Stofmaskers / parkeren Almere

€
€

55,63
14,75

Donaties/giften november

€ 290

Boodschappen Holl./Gh. Platform
ING Betalingsverkeer

€
€

35
23,16

Donaties/giften december

€ 1.145

Overmaking Ghana (land + sal.)
Kosting overmaking
Voor server en website
Lidmaatschap Partin
Ghana Verkeersbureau

€ 5.000
€ 110
€
59,82
€
60
€ 500
------------+
€ 10.779,01

Totaal

282,50

------------+
€ 12.870,69

Totaal

29,20

89,90
214,96
250,-25,25

Zoals hierboven is aangegeven hebben we in 2009 heel wat giften en donaties
mogen ontvangen, waardoor we in totaal € 8.250 konden overmaken naar Ghana.
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5. Perspectief 2011 en verder
In 2010 zijn de eerste stappen gezet voor een verhuizing en nieuwbouw van de
werkplaats. Het land in Nkawkaw is aangekocht en de tekeningen voor de
nieuwbouw liggen klaar. De werkgroep Acties heeft de projectvoorstellen geschreven
en de eerste aanvragen bij fondsen zijn de deur uit. Het is nu wachten op
goedkeuring van de voorgestelde projectplannen.
Vanuit het evaluatierapport van de laatste twee vrijwilligers die hun steentje hebben
bijgedragen aan het AMO Programme kwamen de volgende aanbevelingen:
- fulltime marketing  wordt inmiddels aan gewerkt;
- starting capital (productie en opslag) blijft nog achterwege;
- contact met sleutelorganisaties  langzame verkenning;
- effectieve trainingsessies  moet aan gewerkt worden;
- korte theoretische uitleg van de didactiek van AMO  moet zeker gebeuren!;
- contact met Winneba/Cape Coast (universiteit)  komt langzaam van de
grond;
- vrijwilligers blijven nodig  is lopende.
Er blijft dus nog genoeg werk aan de winkel, zowel in Ghana als in Nederland.
Het werk in Nederland wordt door enthousiaste bestuursleden gedaan, die dit
allemaal als vrijwilligerswerk doen naast hun betaalde baan.
Als je dan zo terugkijkt in een jaarverslag moeten we constateren dat er toch veel
werk verzet is en we piketpaaltjes kunnen blijven zetten.
Allen die hun bijdrage hebben geleverd, in financieel of in ander opzicht, willen we
hartelijk danken.

Amersfoort, april 2010
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