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Voorwoord
Een nieuw jaar, een nieuwe nieuwsbrief en één met
een andere kop. De eerste nieuwsbrief van de
Stichting ABaCus. Met het laatste nieuws uit
Nederland en Ghana en een verslag van Freke en
Linda, twee vrijwilligers die mooi werk hebben
geleverd voor AMO in Abetifi. Veel leesplezier!

Voor meer informatie in Ghana
P.O. Box AT 10
Abetifi, Ghana
Tel. 00-233-81-30050
info@amo -programme.org
Voor meer informatie in Nederland
Amerikaring 2
3823 HT Amersfoort
tel. 033-4555808
steuncomité@amo -programme.org

Nieuws
Nieuws uit Nederland
Stichting ABaCus
Het hele steuncomité is op 4 september 2006 bij de
notaris geweest. In een half uur tijd hebben wij de
statuten aangehoord en onze handtekeningen gezet.
We staan ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Heel mooi dat we nu aan kunnen
kloppen bij donororganisaties en we hebben daar
ook al dankbaar gebruik van gemaakt.
Om de volgende redenen hebben we gekozen voor
de naam ABaCus:
- de abacus is een van de eerste middelen die
door AMO zijn ontworpen en gemaakt;
- de abacus heeft ABC in de naam, vandaar de
ludieke schrijfwijze;
de abacus helpt kinderen bij het leren rekenen. Op
de laatste pagina van deze nieuwsbrief kunt u lezen
hoe wij de doelen die in de statuten zijn
opgenomen, willen bereiken.
De stichting groeit
Machteld, een van ‘onze studenten’ kan AMO niet
meer loslaten en is toegetreden tot het comité.
Evert, de vriend van Machteld, is zo enthousiast
geworden door de verhalen, dat hij ook druk bezig
is met activiteiten voor de stichting, o.a. de
website.
En ook Freke, net vers terug uit Abetifi, wil graag
betrokken blijven.

Acties in Nederland
In Nederland hebben zich, dankzij de reis van Rolf
waarover in de vorige nieuwsbrief werd gesproken,
een aantal scholen gemeld, die een sponsoractie
voor AMO hebben opgezet. Hier zijn mooie
bedragen mee binnengekomen. Naast deze acties
hebben we ook nog steeds een aantal trouwe
donateurs. Dankzij al deze mensen is er in 2006
een bedrag van maar liefst € 16.000
binnengehaald. Daarvoor heeft Amfo ons een
nieuwjaarsgroet gestuurd, waarin hij zijn dank
betuigt voor alle financiële bijdragen aan AMO.
En verder…
Vorig jaar is Evelien in augustus naar Ghana
geweest en heeft ze met het bestuur, Esther Lily en
Kwaku gesproken. In augustus dit jaar gaan Joa,
Henk, de kinderen, Margriet en Evelien in hun
vakantie een weekje naar Abetifi en kunnen we
weer dieper op de voortgang van AMO ingaan. We
kijken er heel erg naar uit.

Nieuws uit Abetifi, Ghana
Per 1 september is Esther Lily als coördinator in
dienst gekomen van het AMO Programme. Kwaku
werkt nog steeds in de werkplaats en Eric is ook
weer terug na een maand ziekte. Verder zijn er nog
een fulltime en parttime kracht werkzaam en
worden er onderhandelingen gevoerd met een
‘marketing officer’.
Verder zijn in het najaar van 2006 Linda van den
Brink en Freke Evers drie maanden als vrijwilliger
naar Ghana geweest om het AMO Programme te
versterken. Ze hebben een prachtige folder
gemaakt en ook nog een aantal grote orders binnen
gehaald. Dit is hun verslag:
Het is inmiddels alweer eind januari en na drie
maanden Ghana hebben we de draad in het (koude)
Nederland weer aardig opgepakt. Wanneer we
kijken naar de vele gemaakte foto’s van onze
onvergetelijke ervaring voelt het bijna
surrealistisch; nog geen zes weken geleden
bevonden we ons tussen de lemen hutjes met rieten
dakjes, nu weer temidden van de westerse
welvaart. Gek ook hoe snel we dat weer als
‘normaal’ ervaren.
Tweeënhalve maand stonden veelal in het teken
van het AMO Programme. Een impressie van
onze werkzaamheden:
Een van onze eerste bijzondere momenten was de
aflevering van een grote order lesmaterialen op een
school. Met een pick-up, afgeladen vol met een
groot aantal materialen én zes mensen reisden we
naar de Volta regio om de order daar af te leveren
op een school en de training te verzorgen aan de
docenten. Tijdens deze training aan docenten
zagen we hoe nieuw het werken met
onderwijsleermiddelen voor velen daar is.

Onvergetelijk was om te zien hoe deze leraren vol
enthousiasme en nieuwsgierigheid reageerden op
de leermiddelen. Het werd ons direct duidelijk dat
ze nog nooit dergelijke materialen in handen
hadden gehad. Veel van hen moesten zelf echt
ontdekken hoe bijvoorbeeld een abacus of
blokkendoos werkt. Het belang van leermiddelen
werd voor ons toen helemaal duidelijk.
Daarnaast bezochten we scholen in Kumasi en
Tamale waar we geïnteresseerde docenten en
schoolhoofden enthousiasmeerden door ze te
vertellen over het belang van 'spelend leren, lerend
spelen' en daarbij de materialen van AMO te
promoten.
Omdat we onaangekondigd scholen bezochten
waren we enigszins sceptisch; in Nederland maak
je eerst een afspraak voordat er überhaupt naar je
verhaal wordt geluisterd. Daarentegen werden we
hier nu op iedere school hartelijk ontvangen en
werd er uitvoerig de tijd genomen om naar onze
'missie' te luisteren. Ook de reacties waren
geïnteresseerd en enthousiast. We verkochten zelfs
een klein aantal leermiddelen. Totdat we een uur
voor ons vertrek uit Tamale gebeld werden door
een wanhopig klinkende vrouw die ons vroeg of
we alsjeblieft nog even langs wilden komen om het
een en ander over AMO te vertellen. Ze bleek een
project te leiden waarbij een aantal scholen worden
gebouwd. Ter verbetering van het Ghanese
onderwijs was ze op zoek naar duurzame
leermiddelen. Binnen een half uur plaatste ze een
order van 200(!) leermiddelen die wij met een
stalen gezicht in ontvangst namen alsof het de
normaalste zaak van de wereld was. Maar eenmaal
buiten konden we ons enthousiasme niet langer
bedwingen en uitgelaten stelden we onze AMO
collega's op de hoogte van dit grote nieuws. Dit
betekent namelijk dat er voor de komende
maanden weer genoeg te doen is in de werkplaats,
dat er weer geld binnenkomt en dat er weer een
kleine bijdrage geleverd wordt aan de verbetering
van het Ghanese onderwijs.
In Accra brachten we een bezoek aan Plan
International en Unesco. In het verlengde van de
promotie van het AMO Programme lobbyden we
daar voor een samenwerking tussen AMO en deze
organisaties. Omdat AMO momenteel nog niet in
staat is om zelfstandig het hoofd boven water te
houden zou een dergelijke samenwerking uitkomst

bieden voor de financiering van
onderwijsleermiddelen en de organisatie AMO. Op
het moment leeft AMO van order tot order; een
nieuwe order betekent geld om materiaal te kopen.
Volgende stap is om een concreet voorstel in te
dienen zodat de organisaties door midde l van een
financiële ondersteuning kunnen bijdragen aan de
financiering van AMO. Dit alles ter verbetering
van het onderwijs in Ghana.

Een stichting en nu…
In de statuten, die in de oprichtingsakte van ‘onze'
stichting staan, is het volgende als doel van de
stichting omschreven:
•
•

Mede vanwege dit financiële aspect hebben we,
voordat we naar Ghana vertrokken, erg ons best
gedaan om geld in te zamele n om onze
werkzaamheden voor het AMO Programme te
ondersteunen. Dit is destijds de reden geweest dat
we Heutink benaderden én die ons besloot te
sponsoren, maar ook bij vrienden, familie en
kennissen vroegen we om giften. Dit alles bij
elkaar bleek een groot succes waardoor het
mogelijk werd om onder andere een
promotiefolder te ontwikkelen. Een promotiefolder
waarbij opnieuw het belang van het werken met
leermiddelen uitgelegd en benadrukt wordt. Dit
alles onder het mom 'Playing gives experience'.
Werken in een wereld die zoveel anders is als de
wereld die we zelf gewend zijn, hebben we als erg
bijzonder en onvergetelijk ervaren. We hebben ons
gerealiseerd dat iets als goed onderwijs niet zo
vanzelfsprekend is als dat we aanvankelijk
dachten. Soms vonden we het ook lastig. Geld
speelt hier een belangrijke rol, met name omdat het
er vrijwel niet is. Veel gaat daarom moeizaam, met
hele kleine stapjes. En omdat het westerse tempo
er bij ons stevig in zit, moesten we regelmatig op
de rem trappen. Soms frustreerde dat. Met name
omdat we hier in die relatief korte tijd wel wat
wilden doen en bereiken.
Terugblikkend op onze avonturen en
werkzaamheden voor dit onderwijsproject
realiseren we ons nu dat we toch nog een
behoorlijk steentje hebben kunnen bijdragen, en
dat is iets waar we best trots op zijn.
Linda van den Brink en Freke Evers

•
•
•
•

Het stimuleren van initiatieven voor de
kwaliteitsverbetering van het onderwijs in
Afrika;
Het inrichten en onderhouden van een
website;
Het ondersteunen van acties en activiteiten
voor het onderwijs in Afrika;
Het organiseren van bijeenkomsten;
Het opstellen en verspreiden van een
nieuwsbrief;
Alle verdere activiteiten binnen de wet die
de doelstellingen van de stichting
ondersteunen.

En we zijn hier hard mee bezig. Zo zijn Freke en
Linda als vrijwilligers naar het AMO Programme
gegaan om het onderwijs in Afrika te stimuleren en
helpen bij de kwaliteitsverbetering. Verder werkt
Evert, die net bij de stichting is gekomen, hard aan
onze website . Hij is erg professioneel en mooi
geworden. Als u tijd heeft, bezoek hem een keer
(www.amo-programme.org). In het kader van het
ondersteunen van acties, kunnen we melden dat er
veel scholen en organisaties zijn, die enthousiast
reageren op het AMO Programme. Wij hebben al
diverse presentaties gegeven op deze scholen als
ondersteuning of start van een activiteit, die door
die scholen is opgezet. De nieuwsbrief spreekt
voor zich en ook verdere activiteiten worden
ontplooid. Zo is er een Jip en Janneke-kaart als
sponsorkaart ontworpen en die blijkt te werken!

