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Voor meer informatie in Nederland

Voorwoord
Eindelijk weer een nieuwsbrief van
ABaCus. Tot onze schrik kwamen we
erachter dat er vorig jaar geen nieuwsbrief is uitgegaan. Onze excuses daarvoor, want er is wel degelijk gewerkt in
het afgelopen jaar en er gebeurt veel
hier in Nederland en in Ghana. We
brengen in deze nieuwsbrief de belangrijkste ontwikkelingen en een mooi
verslag van onze vrijwilligster Tanja.
Zij heeft veel beweging gebracht bij
het AMO-Programme.
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zelf zo enthousiast dat ze dezelfde
avond nog langs de deuren gingen
om te collecteren. Enkele dagen na
de presentatie zijn alle klassen begonnen met het maken en verkopen van
kerstkaarten. Ook een sponsorloop en
zomerfeest als afsluiting staan al op
het programma. Verder worden de
kinderen vooral zelf uitgedaagd om
acties te bedenken en geld in te
zamelen. We verwachten een spetterend resultaat!

Er ligt weer een nieuwe periode voor
ons, waarin we ons met name gaan
richten op de nieuwbouw. We zullen
u op de hoogte houden. Het laatste
nieuws kunt al horen tijdens de vriendendag; dus hopelijk tot ziens op 21
april!

Vriendendag
Zoals u allemaal wel zult weten, heeft
Henk Bosch in september een hartinfarct gehad. Het gaat nu weer goed
met hem. Wij waren echter eigenlijk
van plan in oktober 2011 een vriendendag te organiseren, maar hebben
die hierom uitgesteld.
De nieuwe datum is nu 21 april. Schrijf
het vast in uw agenda!

Nieuws van ABaCus
De Achtbaan in de ban van AMO
Op woensdag 7 december was Stichting ABaCus uitgenodigd op basisschool De Achtbaan in Soest om aan
alle klassen presentaties te geven
over AMO Programme en onderwijs in
Ghana. Cariènne, die in 2009 negen
maanden bij AMO Programme werkte
als vrijwilliger werkt hier als leerkracht.
De rest van dit schooljaar is het AMO
Programme het goede doel waar
basisschool De Achtbaan geld voor
inzamelt. De kinderen waren erg geïnteresseerd en stelden veel vragen
over het leven van kinderen in Ghana
en hoe kinderen daar naar school
gaan. Ook vonden de kinderen het
erg leuk leermaterialen en andere attributen uit Ghana te mogen zien en
aanraken. Sommige kinderen waren

Ghana Education Network
Vanuit Nederland willen wij in Ghana
met andere organisaties die zich
inzetten voor het onderwijs in
Ghana een netwerk opzetten,
het Ghana Education Network.
Wij zijn nu druk bezig hiervoor
de juiste partners te vinden en fondsen
te werven.
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Acties en Giften
We zijn erg blij met onze vaste
groep donateurs, daar kunnen we
structureel van op aan!
Mocht u ook donateur willen worden,
dan kunt u dat via de website aangeven.
Naast de donateursgroep zijn er ook
incidentele acties van kerken,
scholen, familie en vrienden. Hieronder
een lijstje van een aantal bijzondere
acties en giften in het afgelopen jaar:
De Wingerd, basisschool: € 492,15
gespaard met de kinderen in het
kader van de Actie Pijlsnel!
Het Oostwende College in Bunschoten
heeft in april een Afrikadag georganiseerd. ABaCus stond daar ook met
een kraam. De opbrengst van
€ 2.500,00 wordt gereserveerd voor de
nieuwbouw. Een mooi begin.
Ook is hier een foto van Hein Biezeman
verkocht.
Een collecte in de Oecumenische
geloofsgemeenschap Het Brandpunt
te Amersfoort heeft € 385,53 opgebracht.
Feestje van vrienden (40 jaar getrouwd): € 395,- Fantastisch!
Ook dit jaar is onze aanvraag bij
Elsevier Reed gehonoreerd. Een
prachtig bedrag van bijna € 7.000,00
wordt gebruikt om 3 modelscholen
van materiaal te
voorzien. Door
de modelscholen kunnen
scholen in hun
eigen regio
de voordelen
van het lesmateriaal
bekijken en

ervaren.
We willen alle gevers enorm bedanken
voor hun bijdrage aan ons werk hier en
in Ghana!

Nieuws van AMO Programme
Afscheid Esther Lily
Eind juli heeft Esther Lily Owusu haar
taken als coördinator van het AMO
Programme neergelegd. Na zich
jarenlang ingezet te hebben voor
AMO gaat ze nu genieten van haar
welverdiende pensioen. Het AMO
bestuur heeft al gesprekken gevoerd
met een eventuele
opvolger voor
Esther Lily, maar dat
is nog niet rond.
Kwaku neemt nu als
coördinator de honEsther Lily
neurs waar.
Vrijwilliger
Het afgelopen jaar is opnieuw een vrijwilliger, Tanja Hagen, in Ghana
geweest om te helpen bij AMO.
Hieronder haar verslag:
Van maart tot en met september 2011
was ik de gelukkige die, uitgezonden
via Togetthere (jongerenprogramma
van ICCO en Kerk in Actie), het AMOteam in Abetifi mocht komen versterken. Na een hartelijk welkom door
coördinator mama Esther Lily Owusu
en de jongens in de werkplaats, vond
ik al snel mijn plekje binnen de AMOfamilie. Ik hielp Esther Lily vooral op
kantoor mee met allerlei dingen. Mijn
werkzaamheden bestonden uit:
- het opzetten van de financiële administratie
- het bezoeken van potentiële scholen
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www.amo-programme.org

of organisaties die iets voor AMO kunnen betekenen
- het opzetten van marketingactiviteiten
- allerlei andere klusjes zoals het herstructureren van het kantoor, het
opzetten van een voorraadsysteem
e.d.
Daarnaast heb ik met een bedrijfskundige blik kritisch naar AMO als
organisatie gekeken. Hierbij kwam de
kennis opgedaan tijdens mijn studie
Bedrijfskunde erg goed van pas. Ik heb
mezelf de vraag gesteld: als ik de baas
zou zijn van AMO, wat zou ik dan willen veranderen? Deze observaties heb
ik uiteindelijk kunnen delen met het
AMO- en ABaCus-bestuur waarna er
met sommige van mijn aanbevelingen
aan de slag is gegaan. En met sommige ook gewoon niet, want uiteindelijk weet het Ghanese bestuur het
beste wat er wel en wat er niet gaat
werken in Ghana.

Voor meer informatie in Ghana
P.O. Box AT 10
Abetifi, Ghana
tel. 00-233-81-30050
info@amo-programme.org

samen koken en eten, films kijken en
vooral interessante gesprekken voeren
over de Ghanese cultuur maakten dat
ik me haast nooit verveelde.
Mijn Ghanese familie van vrienden, het
heerlijke weer en de bijzondere ontmoetingen met de altijd behulpzame
Ghanese bevolking, ik ga het missen...
Maar dat ik ooit terugga, naar dit
geweldige land dat mijn tweede thuis
is geworden, weet ik zeker! Yebeshia
bio (we’ll meet again)!
Gesprek met bestuur AMO
Begin november was Kofi Amfo
Akonnor onverwachts in Nederland.
Een goede mogelijkheid om met hem
van gedachten te wisselen over enkele
conclusies die Tanja had getrokken
over de verhoudingen van alle
betrokken partijen bij AMO; de werkers,
het AMO bestuur en de rol van
ABaCus. Daarnaast heeft ABaCus aandacht gevraagd voor de cruciale rol
die Kwaku speelt.

Toen de coördinator eind juli haar
taken neerlegde om van haar welverdiende pensioen te gaan genieten,
werd Kwaku gevraagd haar taken
(tijdelijk) over te nemen. Samen
hebben we zijn nieuwe rol en zijn
ontzettend goede ideeën vormgegeven en hebben we veranderingen
doorgevoerd zoals wekelijkse meetings
met alle werknemers, betere communicatie zowel intern als extern en
maandelijkse productietargets. Erg
leerzaam en inspirerend om te doen!

ACCLA
Kwaku en Osafa Boateng, voorzitter
van het bestuur, zijn naar de vergadering van ACCLA in Zuid-Afrika geweest.
ACCLA is de overkoepelende organisatie voor Afrikaanse Training Centra.
Bij deze conferentie komen afgevaardigden uit veel Afrikaanse landen
samen. Osafa Boateng en Kwaku
hebben mogelijkheden voor uitbreiding van het AMO concept in
Afrika aangekaart.

Ook naast het werk vermaakte ik me
prima met snel gemaakte vrienden
en AMO-collega’s. Wandelen in de
prachtige omgeving, uitstapjes maken,

3

