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Voor meer informatie in Nederland

Voorwoord
We kijken met een goed gevoel terug
op de afgelopen periode.
Onze vrijwilligers Cariènne en Dirkjan
hebben veel werk verzet voor AMO.
De medewerkers daar en wij zijn erg
blij met wat ze voor AMO hebben
gedaan en zouden het ook in de
toekomst fijn vinden om weer met
vrijwilligers te kunnen werken.
In deze brief vindt u een kort verslag
van hen. Het werken in verschillende
werkgroepen begint zijn vruchten af te
werpen en we kunnen dan ook
zeggen dat alle werkgroepen veel
werk hebben verzet het afgelopen
jaar. We wensen u weer veel
leesplezier en een mooi 2010.
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de nieuwe nieuwsbrief en onze nieuwe
website. Ook het komende jaar gaan
we verder met deze ontwikkelingen.
Er komt o.a. een nieuwe ABaCusfolder, een donateursformulier en we
willen een actie voor scholen opstarten. Hierover kunt u in 2010 meer
nieuws verwachten op de website.
Verder is de PR-groep bezig met het
monteren en bewerken van
filmmateriaal dat als filmpje op de
website zal worden gezet.

Nieuws van ABaCus

Netwerken
In de afgelopen periode zijn er een
tweetal bijeenkomsten bijgewoond
door leden van de stichting.
Onder meer de bijeenkomst van het
Holland Ghana Platform deze werd
georganiseerd door de Stichting
“Pompen is leven” en werd gehouden
in Ede. Een bijeenkomst waar stichtingen die werkzaam zijn in Ghana elkaar
ontmoeten.
Een hele goede dag en in 2010 zullen
wij als Stichting ABaCus de jaarlijkse
dag organiseren in Amersfoort.
Verder zijn we naar de Ghanadag in
Almere geweest waar we weer veel
(nieuwe) contacten hebben
opgedaan.

Fondswerving
De werkgroep fondswervingen heeft
de afgelopen tijd weer mooie bedragen te melden.
•Reed Elsevier Cares had in 2009 maar
liefst 100.000 dollar beschikbaar voor
Cares-projecten. Wij hebben hiervoor
het AMO Programme voorgedragen
en krijgen € 3350; door verschillende
gulle gevers is dit aangevuld tot € 4000.
Bovendien zal Impulsis dit bedrag nog
eens verdubbelen.
Met deze € 8000 kunnen zeven Teacher Training Colleges
(pabo’s) voorzien
worden van 10 materiaalsets, inclusief workshops en trainingen
waarin de docenten
leren hoe ze met
de materialen om
moeten gaan.

PR
Vorig jaar hebben we onze nieuwe
huisstijl geïntroduceerd in de vorm van
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In hun eigen woorden

•Ook is een gift ontvangen van € 1000
van de kindernevendienst van PKN
“de Hoeksteen” in Amersfoort. Deze
gift biedt AMO de mogelijkheid om
verder te investeren in de verbetering van de werkplaats in Ghana. Voor
meer nieuws over beide donaties verwijzen we u graag naar onze website.

Na negen mooie
maanden weer thuis

Twee december van het afgelopen
jaar landden wij weer veilig op
Nederlandse bodem. Het is een mooie
tijd geweest waar we dierbare
herinneringen aan hebben overgeNieuws van AMO Programme houden. En dan vragen mensen thuis;
Orders
Hoe was het? Tja, wat moet je daar nu
Er is een lichte toename van de vraag
op antwoorden… Het was leuk klinkt
naar producten aan het einde van
ook zo afgezaagd. Oplossing, een
2009. Het is fijn om te merken dat er
fotoboek met een impressie van onze
steeds meer vraag is naar
tijd. Maar in deze nieuwsbrief gaat dat
producten die het primaire onderwijs
natuurlijk niet. Daarom hebben we het
ondersteunen. Voor 2010 hopen wij
fotoboek naast ons neergelegd en zijn
dat deze stijgende lijn zich zal
we gaan opsommen wat voor ons nu
doorzetten.
mooie herinneringen zijn geweest aan
de afgelopen negen maanden.
Terugkomst Cariènne en Dirkjan
Op woensdag 2 december zijn Dirkjan
en Cariènne weer teruggekomen uit
Ghana. Wij zijn erg blij met het werk
dat zij daar in negen maanden hebben neergezet. Ze hebben een grote
bijdrage geleverd aan een projectvoorstel ten behoeve van een aantal
Teacher Training Colleges in Ghana.
Verder hebben ze een businessplan
opgesteld voor AMO. Hieruit kan
Stichting ABaCus de nodige informatie
over productie en de toekomst halen,
die wij gebruiken bij het indienen van
fondsaanvragen. Verder hebben ze
onder andere gewerkt aan een
uitgebreid overzicht van de exploitatiekosten.

Dirkja
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www.amo-programme.org

Een compleet vreemde taal leren
herkennen, een Ghanese verloving
meemaken (en bruiloft, maar de verloving was traditioneler en specialer
voor onze westerse ogen), tussen de
mensen in het dorp Abetifi leven,
leven met alleen regen- en grondwater als watervoorziening, je thuis
gaan voelen in een ‘vreemd’ land,
door rondreizen Ghana verkennen,
een cultuur leren begrijpen, een begrafenisweekend meemaken, voetballen en hardlopen in de vroege morgen
vóór de hitte, vriendschappen sluiten,
resultaat zien van het werk dat we
samen met AMO gedaan hebben,
vaarwel zeggen.

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

Overig
Ghana heeft zich geplaatst voor de
WK voetbal van 2010 in Zuid-Afrika. Ze
wonnen met 2-0 van Sudan, in de
kwalificaties van groep D, in Accra.
Hoewel er nog twee wedstrijden
gespeeld moeten worden, is Ghana
tevreden met het resultaat.
Ook heeft Ghana een plek bij de
laatste acht van de Afrika Cup in Angola veroverd. Het team won met 1-0
van Burkina Faso.

We willen iedereen van het AMO
Programme en ABaCus bedanken voor
een fantastische tijd die wij mochten
hebben bij fantastische mensen in
Abetifi, Ghana

Nieuw leermateriaal
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