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Voorwoord
Met plezier kijken we met u terug naar
de afgelopen periode en een mooi
jaar voor de Stichting ABaCus en het
AMO Programme. Een mooi jaar omdat er veel positieve ontwikkelingen
zijn en we optimistisch het nieuwe jaar
ingaan.
We wensen u weer veel leesplezier en
het allerbeste voor 2009

achten) wat er allemaal gedaan
moest worden. Met ingang van dit
seizoen hebben we ons verdeeld in
een aantal werkgroepen; PR, Acties,
Netwerken, Fondswerving en Financiën.
PR
De activiteiten van de werkgroep PR
zijn onder meer de uitgave van deze
nieuwsbrief en het ontwikkelen en
onderhouden van de websites (voorlopig ook nog die van het AMO Programme).

Nieuws van ABaCus

Nieuwe huisstijl
U ziet het al aan deze nieuwsbrief: we
hebben een nieuwe huisstijl. Omdat
we in de toekomst door willen groeien
naar andere landen in Afrika, is het
goed om als Stichting ABaCus een
andere huisstijl te hebben dan het AMO
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Met zeer veel dank aan Jeannette
Zinger voor de huisstijl en aan Wander
Evers voor het opzetten van de website en de huisstijl.

Acties
Deze werkgroep houdt zich bezig met
het opzetten van een campagne voor
de nieuwe werkplaats. Daar moet
hard aan gewerkt worden. De werkgroep is nu bezig met het samenstellen
van een Comité van Aanbeveling.
Inmiddels heeft Hans Brüning, directeur
van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en oud-directeur Internationaal Programma van ICCO &
Kerk in Actie, toegezegd plaats te nemen in het comité. Hans adviseert en
onder-steunt bij dit megaproject en is
ook intermediair bij het benaderen van
andere leden voor dit comité.
Netwerken
De werkgroep Netwerken is intensief
bezig geweest met organisaties die
actief zijn in Ghana. Velen zijn aan
geschreven en er is veel positieve
respons. We denken zelfs dat hier
een verklaring ligt van het groeiende
aantal orders direct bij het AMO Programme in Ghana. Een van die contacten is de organisatie Oikonomos,
die veel onderwijsprojecten in het

Nieuwe structuur
Naast een nieuwe huisstijl hebben
we ook besloten de structuur van de
stichting wat aan te passen. Voorheen
kwamen we ongeveer één keer per
maand bij elkaar en bespraken we
met z’n allen (meestal dus met z’n
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Voor meer informatie in Nederland
Amerikaring 2
3823 HT Amersfoort
tel. 033-4555808
info@stichtingabacus.nl
rekeningnummer: 4688606
K.v.K. Stichting “ABaCus” Development in
Education 32117964
ANBI-nummer: 52341

Noorden van Ghana ondersteunt. Zij
zijn enthousiast over onze bijdrage tot
kwaliteitsverbetering van het onderwijs
in Ghana. Zij hebben hun counterparts
in Ghana geadviseerd contact met
het AMO Programme op te nemen.
Deze counterparts moeten namelijk
de beslissingen daarover nemen. We
hopen dat hier een grote order uit zal
komen voor Noord Ghana.
In november waren we ook aanwezig op de Ghanadag in Almere.
Daar mochten we zelfs - samen met
een afgevaardigde van de Ghana
Education Service - een presentatie
geven over het AMO Programme als
voorbeeld van een duurzaam ontwikkelingsproject. Deze dag heeft weer
interessante ontmoetingen opgeleverd, zoals met Ton Timmerman, een
gepensioneerde deskundige die vrijwilligerswerk doet. Ton is een bijzondere
man met een eigen stichting.
www.bridgetoskills.org Hij stelt zijn
diensten en netwerken belangeloos
ter beschikking. In januari gaat hij naar
Ghana en o.a. een aantal dagen naar
het AMO Programme. Hij wil kijken op
welke wijze AMO zijn ondersteuning
kan gebruiken. In ieder geval gaat hij
een promotiefilm over het AMO
Programme maken en een film die
gebruikt kan worden bij de fondswerving voor bijvoorbeeld de nieuwe werk
plaats. Verder heeft hij ook een aantal
voor AMO interessante contacten in
Ghana.

verdeeld over een aantal goede doelen. Wij zullen proberen hierbij geld op
te halen voor de egalisering van het
terrein en de fundering voor de nieuwe
werkplaats en ook voor de aanschaf
van lespakketten.
Financiering
Deze werkgroep is bezig een business
plan, het bedrijfs-/financiële plan, op
te stellen voor het AMO Programme.
Dit plan is nodig om aan te tonen dat
AMO bedrijfsmatig werkt. Met het plan
hopen we bij organisaties makkelijker
aan te kunnen kloppen voor ondersteuning (van het bouwproject).
Inzet
Heeft u zin om zich in te zetten voor de
Stichting ABaCus? Bovengenoemde
werkgroepen kunnen zeker hulp gebruiken. Laat het ons weten als uw interesse gewekt is. In overleg met elkaar
kunnen we dan zien waar uw talenten
het beste ingezet kunnen worden.

Nieuws van AMO Programme

Fondswerving
Wat betreft fondswerving: dit blijft
lastig, maar we hebben ons inmiddels
ingeschreven voor de Nacht van de
Fooi, waar een grote fooienpot wordt

Orders

Bij het AMO Programme in Ghana
blijven de orders binnenstromen. Van
scholen, maar ook van mensen die gewoon de werkplaats binnenlopen.
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www.amo-programme.org

Nieuwe ‘vrijwilligers’
Via Togetthere, het internationaal
jogerenprogramma van ICCO & Kerk
in Actie, zijn we in contact gekomen
met Cariènne te Brake en Dirkjan
van den Berg die vrijwilligerswerk willen gaan doen. Een delegatie van
het bestuur van ABaCus heeft enkele
gesprekken gevoerd met het jonge
stel, want dat zijn ze. Ze hadden een
paar opties en uiteindelijk kiezen ze
voor het AMO Programme in Ghana!
In overleg met hen en Ghana wordt nu
verder uitgezocht, waar ze het beste
kunnen worden ingezet. Ongeveer
midden februari vertrekken ze voor in
ieder geval een half jaar naar Ghana.
We gaan ze vragen om in een volgende nieuwsbrief over hun ervaringen te
vertellen.

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

duidelijk dat er een tweede stemronde nodig is, waarin duidelijk moet
worden wie de nieuwe president van
Ghana zal worden: Akufo-Addo (van
de regeringspartij, de New Patriotic
Party) of Atta Mills (van de grootste oppositiepartij, de National Democratic
Congress). De uitslag na de eerste
ronde wordt door beide geclaimd;
50,3 % tegen 50,3 %. Eind december
(de 28e) zal de tweede ronde worden
gehouden.
En tot slot
We willen u allen hartelijk danken voor
de financiële en morele steun van
het afgelopen jaar en hopen dat we,
ondanks de kredietcrisis, komend jaar
weer op u mogen rekenen.

Werkers
In de afgelopen periode is Esther Lily,
de programmacoördinator, ziek geweest. Inmiddels is zij gelukkig weer
hersteld en werkzaam bij het AMO
Programme. Met Kwaku en de andere
werkers gaat het allemaal goed. Door
het vele werk worden regelmatig ook
tijdelijke krachten ingezet.
Website
De vernieuwde website van AMO is
inmiddels online. Evert Zandbergen
heeft er de nodige energie ingestoken.
U kunt hem bekijken op:
www.amo-programme.org.
Overig
Verkiezingen in Ghana
Zoals u waarschijnlijk zult weten, zijn er
op 7 december verkiezingen geweest in Ghana. Inmiddels is het
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