Stichting ABaCus

ondersteunt o.a. het AMO Programme
– Agodi ma Osuahu –
"Playing gives experience"

Voorwoord

www.amo-programme.org

Alweer de vijfde nieuwsbrief, waarmee we u op de
hoogte willen houden van het wel en wee van het
AMO Programme in Ghana en de Stichting
ABaCus in Nederland. We wensen u veel
leesplezier en alvast een goede vakantietijd.

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

Nieuws
Nieuws uit Nederland
ANBI-nummer
Sinds kort heeft de stichting ABaCus een ANBInummer. Dat betekent dat giften afgetrokken
mogen worden van de inkomstenbelasting (of de
vennootschapbelasting). Voor meer informatie
hierover kunt u terecht op
http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_comm
erciele_organisaties/).
Impulsisdag
In april heeft Impulsis een dag georganiseerd voor
organisaties die betrokken zijn bij onderwijs.
Henk was uitgenodigd een presentatie te houden
over het gebruik van leermiddelen. Voor deze
presentatie hebben Henk en Evelien mooie sheets
met behulp van powerpoint in elkaar gezet. Weten
jullie nog scholen of bedrijven die misschien
geïnteresseerd zijn in een samenwerking of
project met AMO dan komen wij deze presentatie
met plezier geven. Naast deze inleiding heeft de
dag in Utrecht ook de nodige nieuwe contacten
opgeleverd met andere organisaties die zich ook
bezighouden met onderwijs.
Acties
In de afgelopen maanden hebben we een aantal
brievenacties gehouden. De brieven waren gericht
aan timmerbedrijven (voor het
‘sponsoren’/adopteren van een worker), aan
andere organisaties die actief zijn in Ghana en aan
speelgoedfabrikanten. We hebben hele leuke
reacties gekregen, maar de acties hebben nog geen
concrete resultaten opgeleverd.
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Voor meer informatie in Nederland
Amerikaring 2
3823 HT Amersfoort
tel. 033-4555808
rekeningnummer: 4688606
ANBI-nummer: 52341
steuncomité@amo -programme.org

Verder is de projectgroep voor de bouw van een
nieuwe werkplaats bij elkaar geweest. Het
raamwerk van een projectplan ligt er nu.
Website
De website is bijna in de lucht, de laatste hand
wordt er aan gelegd door Evert. Houd de site in de
gaten, binnenkort gaat hij echt ‘live’!
Personeel
Koos is 5 jaar geleden met ons
gestart met het steuncomité (toen
nog in Duiven). Er is in de
afgelopen jaren veel gebeurd en
bereikt en het steuncomité is nu een
stichting. Koos heeft aangegeven
dat hij wil gaan stoppen als lid van de Stichting
ABaCus. Wij vinden dat uiteraard heel jammer,
maar hebben begrip voor zijn keuze. Vanaf deze
plaats willen we Koos erg bedanken voor zijn
inzet, de ondersteuning, zijn wijsheid en zijn tijd.
Koos, yedaase paaaa.
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Nieuws uit Ghana
Over de werkers
In de vorige nieuwsbrief melden we u dat Seth
(Boateng) helaas niet toegewezen was aan het
AMO Programme. Gelukkig hebben de
inspanningen van Esther Lily, Seth zelf en het
bestuur om daar verandering in te brengen
resultaat opgeleverd en werkt Seth inmiddels op
het kantoor mee en heeft hij in ieder geval al een
mooie productcatalogus in elkaar gezet. Heeft u
belangstelling voor deze catalogus, laat het ons
weten, wij sturen hem graag naar u op.
Vanuit het bestuur
Het contract van Amfo bij het Ramseyer Training
Centre loopt deze zomer af. Amfo gaat werken op
het hoofdkantoor van de Presbyterian Church of
Ghana in Accra, maar gelukkig zal hij lid blijven
van het bestuur van AMO. Er worden nog wel
nieuwe bestuursleden gezocht.
Overleden
In april bereikte ons het bericht dat Mama Julia,
de vrouw van Felix Maafo, is overleden. In de
beginfase waren zij (toen Felix nog directeur was
van het RTC) erg betrokken bij het project.
Bovendien is Felix nog altijd lid van het bestuur.
Het bestuur van ABaCus heeft haar deelneming
overgebracht.
Nieuwbouw
Uit Ghana ontvingen we inmiddels de tekeningen
voor de nieuwe werkplaats. De ontwerpen zijn
prachtig: een groot gebouw met werkplaats,
magazijn, receptie én lokalen voor de trainingen.

Orders en trainingen
Er is weer een nieuwe order gekomen uit de Volta
Region. En er zijn weer een aantal trainingen
geweest. Zie de foto’s hieronder voor een indruk
van die trainingen. Het is goed om te zien dat de
mensen die ermee moeten gaan werken er zo
enthousiast over zijn.

Algemeen
Rapporten
In de afgelopen tijd zijn er twee onderzoeken
uitgevoerd bij het AMO Programme, een door
CIDIN (het Centre for International Development
Issues Nijmegen) en een namens Impulsis. Het
CIDIN heeft AMO als een heel goed project
beoordeeld. Het rapport vanuit Impulsis is ook
positief en zal nog worden besproken binnen
Impulsis. Wíj hopen in ieder geval op een goede
voortzetting van de prettige samenwerking. Ook
deze rapporten zijn op te vragen bij ons.

