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1. Inleiding

Een spannend jaar:2013. Stichting AbaCus heeft zich vooral gericht op de
nieuwbouw van de werkplaats in Abepotia. De fondswerving liep stroef, maar … er
kwam een geweldig kerstcadeau. Er is voldoende geld toegezegd, zodat de bouw in
2014 kan starten.
De Stichting zag ook dat het steeds moeilijker wordt in deze tijd van bezuinigingen
om acties op touw te zetten en toch zijn er weer prachtige acties gevoerd door
scholen en vrienden van ABaCus, waardoor het weer mogelijk was zowel financiële
als materiële ondersteuning te geven in Ghana.
Hope Springs, het adviesbureau dat AMO organisatorisch, administratief en
inhoudelijk ondersteunt, zorgt voor de nodige voortgang bij het AMO Programme.
Het bestuur van AbaCus is erg blij met de activiteiten die worden ontwikkeld en
gecoördineerd.
In juli en augustus hebben drie bestuursleden hun vakantie doorgebracht in Ghana.
Een gedeelte van de tijd is in Abetifi doorgebracht bij het AMO Programme en er zijn
diverse vergaderingen geweest: met het AMO Bestuur en met de Stichting Bouwen.
Een verslag van de reis kunt u vinden op de website.
In paragraaf 4 vindt u het financiële overzicht van 2013 en tot slot geven we aan wat
onze plannen zijn voor 2014.
We hopen dat u een mooi overzicht krijgt wat er in het afgelopen jaar is gebeurd.
Voor actuele ontwikkelingen en activiteiten verwijzen we u naar de website
www.stichtingabacus.nl
Bestuur Stichting ABaCus:
Evelien van Beek, voorzitter
Henk Bosch, 2e voorzitter
Margriet van Heijningen-Korteweg, secretaris
Joa Bosch-Mulder, penningmeester
April 2014
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2. Ontwikkelingen in 2013
2.1 Bestuursleden in Nederland
Het dagelijks bestuur bestaat uit Evelien van Beek (1e voorzitter), Henk Bosch
(2e voorzitter), Margriet van Heijningen - Korteweg (secretaris) en Joa BoschMulder (penningmeester). De overige bestuursleden zijn: Jeannette Zinger,
Dirkjan van den Berg, Marjet de Haan en Ed van Drumpt.
Helaas heeft Freke Evers bedankt als bestuurslid, zij gaat zich na 5 jaar
enthousiaste inzet voor Stichting AbaCus op andere zaken richten.
We hebben in het afgelopen jaar vijf keer een bestuursvergadering gehouden
en de werkgroepen voerden hun taken uit.
2.2 Werkgroepen
De Stichting kent 6 werkgroepen;
 PR
 Nieuwbouw
 Fondsenwerving
 Lobby, Partnernetwerken en Scholen
 Financiën
 Onderwijsondersteuning (voorheen Capaciteitsversterking)
In elke werkgroep zit één of enkele bestuursleden, eventueel met anderen die
specifiek voor de werkgroep worden gevraagd. Er wordt schriftelijk verslag
gelegd en in de bestuursvergadering wordt mondeling gerapporteerd, waarna
afstemming plaats vindt van het totale werk.
Werkgroep PR
PR is er in geslaagd een nieuwe webmaster te vinden. Pieter Elsinga heeft een
groot gedeelte van de website up-to-date gemaakt en nieuwe berichten
verschijnen met grote regelmaat.
Er zijn twee nieuwsbrieven op de site geplaatst en rondgestuurd. In haar
laatste vergadering heeft het bestuur besloten om de papieren nieuwsbrief te
stoppen, mede omdat de website weer draait.
De werkgroep heeft meegedaan aan een wedstrijd voor goede doelen van
NRC Award. Helaas zijn we niet in de prijzen gevallen.
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Het bezoek dit jaar van drie bestuursleden naar Ghana heeft een actuele film
opgeleverd. De film laat de werkers zien, een modelschool en de plek waar de
nieuwe werkplaats komt. Zie http://www.stichtingabacus.nl/overabacus/multimedia
Werkgroep Nieuwbouw
Het blijft het hele jaar spannend of er sponsors te vinden zijn die
deelprojecten van het plan van de nieuwbouw willen financieren. Het is een
groot bedrag wat nodig is. Om de financiën te drukken zijn er nieuwe
bouwtekeningen gemaakt waardoor het eindbedrag lager uitkomt en er toch
een mooie werkplaats kan worden gerealiseerd.
Ondertussen gaan de voorbereidingen door. Het contact tussen AMO en
Stichting Bouwen resulteert in september in een samenwerkingscontract.
Stichting Bouwen zal een leidende rol hebben tijdens de bouw.
Aan het einde van het jaar kunnen we toosten: diverse sponsors hebben op
deelprojecten een enorme financiële bijdrage geleverd. In 2014 kan er worden
gebouwd in Abepotia dichtbij Nkawkaw.
Naast twee bestuursleden hebben Aart Bosch en Ton de Jong zitting in deze
werkgroep.
Werkgroep Fondsenwerving
Fondswerving heeft een aanvraag ingediend bij Café Averechts in Utrecht.
Stichting AbaCus is uitgekozen en krijgt de fooienpot van maart/april. Een
prachtige opbrengst wordt gestort.
Bij de Nacht van de Fooi is een voorstel ingediend, helaas is deze niet
gehonoreerd.
Ook Elsevier Reed Cares heeft dit jaar niet voor Stichting AbaCus gekozen.
De Hemmense Zending heeft AMO een geweldige gift gegeven voor de
aanschaf van nieuwe machines. Een deel is direct naar Ghana gestuurd voor
vervanging van oude machines, een ander deel wordt bewaard voor de
aanschaf van machines in de nieuwbouw.
In maart van dit jaar stopt Freke Evers als bestuurslid en dus ook met haar
werk voor de werkgroep en gaan we op zoek naar iemand om deze plaats in
te vullen.
Werkgroep Lobby, Partnernetwerken en Scholen
LPS heeft in 2013 een presentatie gegeven en de actie ondersteunt op CBS de
Regenboog in Bedum.
Voor het eerst in de geschiedenis is een presentatie gehouden bij een
seniorengroep in Assen.
Acte de presence is gegeven bij het jaarlijkse Holland-Ghana Platform in Ede
en in november is de landendag (Ghana) van Edukans/ Impulsis en de
bijeenkomst van Partin in Amersfoort bijgewoond.
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Werkgroep Financiën
Zij houdt de financiële stromen bij. In paragraaf 4 staat het financiële
overzicht van 2013. De jaarrekening is gecontroleerd door J.J. van Drumpt.
Werkgroep Onderwijsondersteuning
Deze werkgroep heeft zich dit jaar met name op de trainingen gericht. Er is
een basisdocument opgesteld wat als kader dient en van waaruit gekeken
wordt naar o.a. de rol en de functie van de modelscholen.
Er worden vooral praktische adviezen aan AMO gegeven in brieven en via
mailcontact.
2.3 Vriendendag
In oktober is de derde vriendendag georganiseerd. De middag had als motto
“Ontmoet Ghana” Het was gezellig, informeel en enthousiasmerend. De
inhoud was kwalitatief goed. Het doel is bereikt: de kring van betrokken
mensen zijn weer op de hoogte gebracht van de actuele ontwikkelingen en we
konden weer nieuwe ‘vrienden’ begroeten. Tijdens de middag is verslag
gedaan van de reis van bestuursleden, de nieuwe film is vertoond en er was
een eerste verkenning op de plannen voor een vriendenreis. Ook hebben we
kennis gemaakt met de studente Philémonne Jaasma. Zij heeft een toelichting
gegeven op haar afstudeerplannen.
De verkoop tijdens de Afrikaanse markt gaf weer wat financiële armslag.
2.4 Jaarplan 2013
In 2013 is niet een officieel jaarplan opgesteld, omdat er veel werk doorliep
uit acties uit 2012. Wel zijn er plannen gemaakt in de werkgroepen.
Onze prioriteit was de nieuwbouw van een werkplaats. Daarnaast was de
focus op nieuwe acties op scholen en waar mogelijk presentaties geven.
Toch zijn er meer dan voldoende resultaten bereikt en kijken we tevreden
terug. In bijlage 1 staan de plannen/activiteiten en de resultaten.
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3.

AMO PROGRAMME
3.1

AMO Programme in Abetifi,Ghana

Hope Springs coördineert ook dit jaar het werk van AMO. Er is veelvuldig
contact met Afia Darkwa, zodat zowel AMO als AbaCus op de hoogte zijn en
blijven van alle activiteiten.
Het bestuur van AMO heeft veel tijd en energie besteed aan de
voorbereidingen van de Nieuwbouw. Er zijn meerdere vergaderingen geweest
met de architect en Stichting Bouwen. Tijdens de vergaderingen zijn
bouwplannen bijgesteld en zijn er afspraken gemaakt m.b.t. de rol/taken van
de verschillende partijen. Het AMO bestuur zal eindverantwoordelijk zijn voor
de bouw.
Kwaku Kwakye geeft nog steeds leiding aan de werkplaats. Het is de
bedoeling dat er een nieuwe coördinator wordt aangesteld, maar dat zal
waarschijnlijk volgend jaar zijn.
Er is voldoende werk voor de 5 werkers en de 2 stagiaires. Het werk is
intensief, dus wordt er vaak overgewerkt om opdrachten op tijd klaar te
hebben.
Het streven van 10 modelscholen in Ghana is gehaald (in elke provincie 1
modelschool). De trainingen van de leerkrachten van de modelscholen gaan
door en in oktober 2013 hebben alle 10 modelscholen een 2-daagse training
gehad. Daarnaast zijn alle scholen nog een keer bezocht. Van de 10 scholen
zijn er 7 heel enthousiast bezig met de leermiddelen, maar blijkt het toch
lastig te zijn voor de leerkrachten om de leerlingen er ook echt mee te laten
spelen. Het blijft zeker nodig om vervolgtrainingen te geven. Er wordt nog een
strategie bedacht hoe om te gaan met de 3 scholen die slecht presteren w.b.t.
het omgaan met de leermaterialen.
GEN (Ghana Education Netwerk) is ontstaan uit de Pabo’s en modelscholen die
nu voorzien zijn van de leermiddelen. Door de trainingen aan de verschillende
scholen is er een netwerk van scholen ontstaan. Dit netwerk levert een
uitwisseling van ideeën en methodes op.
Naast GEN is de Alliance for Strengthening Education in Ghana (ASEG) een
netwerk op onderwijsgebied en geïnitieerd door Edukans. AMO is lid van de
ASEG en Afia is als vertegenwoordiger van AMO bestuurslid van deze Alliantie
geworden.
3.2

Vrijwilligers/Stagiaire

In oktober zijn weer twee vrijwilligers voor een klein jaar naar AMO
vertrokken. Jordi en Lisanne Voort werken hard en zetten hun expertise
voortreffelijk in. Lisanne is gericht op de trainingen van docenten en bezoekt
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de modelscholen. Jordi zet zicht in voor alle beleidsmatige aspecten van de
organisatie.
U kunt hen volgen via hun blog: www.ghanavoort.nl
Uit Nederland is Philémonne Jaasma bezig haar studie Master in Industrial
Design aan de TU in Eindhoven af te ronden. Zij is voor een eerste oriëntatie
drie weken in Abetifi geweest. Volgend jaar zal zij haar afstudeerproject
vervolgen en zal dan in maart/april voor 12 weken gaan om samen met
belanghebbenden een co-creatief ontwerp proces te doorlopen.

3.2

Leercentrum

Het AMO Programme heeft dit moment twee jongeren in een leerwerktraject,
Zij worden nu respectievelijk 10 (Isaac) en 8 maanden (Kwame) in de
werkplaats getraind. Daarnaast heeft AMO aan Joy de mogelijkheid gegeven
op studieverlof te gaan.
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4. Financiële verantwoording 2013 in hoofdlijnen

Jaarrekening 2013
Inkomsten
Giften regulier
Giften
Donateurs
Activiteiten scholen
Ontvangen rente
Diversen
Totaal inkomsten
Uitgaven
AMO
Stichting Bouwen
Kamer van Koophandel
‘Partin’ Lidmaatschap
Bestuurskosten
Administratieve kosten
Kosten Bank
PR
Vriendendag
Totaal uitgaven
Resultaat
Liquide middelen
Bank 31/12

€ 7.119,64
€ 15.000,00
€ 1.980,00
€ 1.389,93
€ 76,21
€ 461,00
€ 26.026,78

€ 28.607,99
€ 400,00
€ 60,00
€ 413,33
€ 16,70
€ 340,41
€ 73,56
€ 36,13
€ 29.948,12
€ 3.921,34‐

€ 3.249,38

Ook in deze tijd van crisis blijven onze vaste donateurs trouw aan Stichting AbaCus
en AMO Programme. De extra acties en de belangrijke donatie voor machines doet
het bestuur van ABaCus goed en niet onbelangrijk ook de werkers en het bestuur
van AMO.
Zoals hierboven is aangegeven hebben we in 2013 mooie giften en donaties
ontvangen, waardoor we in totaal € 28,607,99 konden overmaken naar het AMO
Programme.
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5. Perspectief 2014 en verder
Een nieuwe werkplaats kan worden gebouwd. Veel aandacht zal in 2014 dan ook
gaan naar de nieuwbouw van het AMO Programme in Nkawkaw/Abepotia, we gaan
dit op de voet volgen en contacten onderhouden met de bouwcommissie.
We hebben besloten om de vriendendag elk jaar, dus ook in 2014, te organiseren.
De betrokkenheid van de ‘vrienden’ blijft groot mede door de uitwisseling van
informatie én de gesprekken tijdens deze dag.
Verder zal er in 2015 een vriendenreis worden georganiseerd. De bedoeling is om
met geïnteresseerden het AMO Programme uitvoerig te bezoeken en waar nodig te
helpen, en ook Ghana te ontdekken, niet als toerist, maar als bezoekers van de
Ghanese medemensen. Elkaar inspireren door ontmoetingen zal centraal staan
tijdens de reis.
Enkele speerpunten voor komend jaar zullen zijn:
‐

Onderzoek naar de onderwijskwaliteit in Ghana

‐

Memorandum of Understanding AMO Programme – AbaCus

‐

Samenwerking met (basis)scholen in Nederland

‐

Voorbereidingen Ghana reis

‐

Bemensing en voortgang van werkgroepen

Voor het volledige jaarplan 2014 verwijzen we u naar de website.
Er wordt hier én in Ghana hard gewerkt aan een zelfstandig AMO Programme met als
uiteindelijk doel: kwalitatief goed onderwijs in heel Afrika.
We danken allen die betrokken zijn en hun bijdrage hebben geleverd, in
financieel of in ander opzicht, en hopen dat we op u mogen blijven
rekenen.

Amersfoort, april 2014
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Bijlage 1
6. Plannen 2013
Doelstellingen:
‐

Fondswerving:
Lopende zaken:
o Elsevier Reed aanvraag (Modelscholen) continueren= niet gehonoreerd
Speerpunten:
o Basisscholen contacten over sponsoring(Actie Pijlsnel)= CBS de Regenboog te
Bedum

‐

Nieuwbouw
o Voorstellen Nieuwbouw AMO bijstellen = gedaan
o Bouwplannen aanpassen = gedaan
o Contacten met Stichting Bouwen = gedaan

‐

PR/ Netwerken:
Lopende zaken:
o Websitebeheer overnemen = gelukt.
o Actualisatie van de website= gedaan
o Vriendendag (5 oktober)= gedaan
o Holland – Ghana platform= deelgenomen
o Nieuwsbrief (2x per jaar) uitgeven= 3 x gedaan

‐

Capaciteitsversterking
o Een startdocument omtrent capaciteitsversterking = gedaan
o Opstellen van een theoretisch achtergronddocument (kader) omtrent spelenden ervarend leren = 2014
Verandering van focus naar onderwijsvernieuwing

‐

Bestuurszaken:
Lopende zaken:
o Vrijwillgers naar AMO – Jordi en Lisanne Voort zijn 1 oktober vertrokken
o Bestuurscontacten AMO Board – AMO Manager – ABaCus onderhouden
(Notulen,verslagen, overzichten, planningen, doelstellingen)= wordt gedaan
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