
1 

 

  

       

Jaarverslag 

Stichting ABaCus 

 

2021 

Veenslagen 40 • 3825RV Amersfoort •tel. +31 (0)33 4565974 • K.v.K Stichting “ ABaCus” Development in Education 32117964 

ANBI-nummer 52341 • Info@stichtingabacus.nl • www.stichtingabacus.nl • rekeningnummer 4688606 



2 

 

Inhoudsopgave 

Inleiding ................................................................................................................................. 2 

Samenstelling bestuur (per 31 december 2021) .................................................................... 3 

Contacten met het AMO Programme ..................................................................................... 3 

Activiteitenoverzicht van werkgroepen ................................................................................... 4 

Werkgroep Onderwijsondersteuning .................................................................................. 4 

Werkgroep Fondsenwerving .............................................................................................. 5 

Algemeen ....................................................................................................................... 5 

Rabofoundation-medewerkersfonds ............................................................................... 5 

Brandpunt Ghana Vice Versa ......................................................................................... 5 

Werkgroep PR en communicatie........................................................................................ 6 

Algemeen ....................................................................................................................... 6 

Holland Ghana dag ........................................................................................................ 6 

Financieel jaarverslag............................................................................................................ 7 

 

Inleiding 

In dit jaarverslag staat omschreven wat de Stichting ABaCus in 2021 heeft gedaan en 

bereikt. 
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Samenstelling bestuur (per 31 december 2021) 

- Voorzitter: Rik Oosterbaan 

- Secretaris: Bianca Kingma 

- Penningmeester: Bert van den Akker 

- Lid algemeen: Hieke van der Meulen (tevens voorzitter werkgroep onderwijs-
ondersteuning) 

- Lid algemeen: Paul van den Heuvel 

Op 3 september 2021 zijn Jeannette en Marjet officieel teruggetreden uit het bestuur. 

Het bestuur krijgt ondersteuning van de volgende werkgroepleden: 

- Werkgroep lid (onderwijsondersteuning): Dirkjan van den Berg 

- Werkgroep lid (onderwijsondersteuning): Jan Boter en Sini Dekker 

De leden van het bestuur en de werkgroepen van ABaCus ontvangen geen vergoeding voor 

hun werkzaamheden. 

Contacten met het AMO Programme 

- Henk en Joa Bosch verbleven ook in 2021 vanwege het coronavirus veelal in Nederland. 
Gelukkig was er dit jaar wel meer gelegenheid voor beiden om ook een aantal maanden 
in Ghana te verblijven. Dit was belangrijk voor de coördinatie bij AMO, het opzetten van 
“AMO-werkplaats as a Business”, het vormgeven van een ´AMO-trainingsunit als NGO´ 
en hielp ons ook in de communicatie met het AMO Programme 2.0 in zijn geheel. 

- Agenda en notulen worden over en weer uitgewisseld. 

● Jaarverslagen en jaarplannen, begroting en financiële verslagen idem. 

● Er vindt periodiek overleg plaats als Henk in Nederland is. 

● Indien nodig wordt er gefacetimed, tussen leden van beide besturen. 

● Henk en Joa hebben een onderdeel van de Stichting ABaCus donateurs- en 
vriendendag op 6 november verzorgd. 

- Er zijn verschillende zaken ondersteund, waaronder: 

● De lokale trainers zijn in 2021 begonnen met het geven van trainingen Active 
Learning onder supervisie van Henk en Joa en hebben daarnaast einde van 2021 
een manual ‘ train de trainer’ geschreven. Helaas moest de vrouwelijke Ghanese 
trainer gaandeweg 2021 afhaken vanwege zwangerschap. Het Rabofoundation-
fonds voorziet hier nog in tot en met april 2022. 
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● AMO Programme als social enterprise heeft in 2021 gestalte gekregn en is door een 
donatie ondersteund. Deze is bedoeld om trademark bescherming aan te vragen 
voor de ontwikkelde leermiddelen. 

● Voor het opzetten van een trainingsunit, zodat trainen op afstand altijd plaats kan 
vinden is een plan ontworpen en financiering gezocht. Dit betekent nieuwbouw of 
verbouw van een gedeelte van de AMO werkplaats in Abepotia. 

● Het creëren van draagvlak in Ghana om de AMO-leermiddelen en -trainingen te 
borgen en breder uit te zetten, mogelijk zelfs te verbinden met het Ghanese 
curriculum van staatswege, krijgt gestalte. AMO is een samenwerking aangegaan 
met GES om voor Lifely Minds 3 jaar lang hun trainingsmateriaal te verzorgen, 4 x 
per kalenderjaar. De educatie-visie sluit goed aan bij het AMO Programme, het op 
te leveren materiaal niet geheel, echter de relatie die zo ontstaat met GES is er een 
van politieke aard. 

Activiteitenoverzicht van werkgroepen 

Werkgroep Onderwijsondersteuning 

In 2021 heeft de werkgroep onderwijsondersteuning: 

- Twee nieuwe leden kunnen werven, Jan Boter en Sini Dekker. Jan en Sini hebben een 
onderwijskundige- en (deels) Montessori- achtergrond en hebben met deze achtergrond 
een 10-tal jaren aankomend leerkrachten opgeleid voor basisonderwijs in Kumasi. Deze 
leerkrachten zijn officieel erkend door het GES, Ghana Education Service. Jan en Sini 
hebben de aanbevelingen van de HBO studenten hoe Active Learning Materials (ALM) 
te koppelen aan het nieuwe GES curriculum voor het basisonderwijs ondersteund. 

- Jan en Sini zijn begonnen met de bereiding om in 2022 als supervisor de Ghanese 
trainers in Ghana te ondersteunen (mits Covid dit toelaat) en hun bestaande contacten 
aan te boren voor AMO Programme. 

- In 2021 heeft de werkgroep onderwijsondersteuning daarnaast voor AMO als klankbord 
gefunctioneerd bij het in zee gaan met GES/ Lifely Minds, als juiste en politieke keuze 
om educatie op een laagdrempelige manier in het Noorden van Ghana te brengen. 

- Het nadenken over het opzetten van een uitgebreider trainingsprogramma ‘Active 
Learning’ met behulp van de ALM-leermiddelen dat door de aangestelde Ghanese 
trainers kan worden uitgewerkt en uitgevoerd. Het gaat hier om het ombouwen van 
Active Learning naar een modulaire opbouw van hetzelfde programma, uitgebreid met 
klasse management om Active Learning heen, om teambuilding, schoolmanagement en 
om het inrichten van een schoolgebouw waar Active Learning centraal staat. Tevens 
gaat het hierbij om een vorm van certificering die binnen de professionaliseringsagenda 
van het GES past. 

- Het verwerken van tegenslagen, zoals het regelmatig sluiten van het basis onderwijs als 
gevolg van COVID en de impact die dit heeft op de lokale trainers; het opnieuw 
opstarten van een sollicitatieproces na vertrek van een van de lokale trainers. 

- Het inrichten van een consortium heeft enerzijds door COVID en anderzijds door de 
inzet voor GES/Lifely Minds vertraging opgelopen en zal in 2022 weer verder 
uitgebouwd gaan worden. 
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Werkgroep Fondsenwerving 

Algemeen 

- Onze vaste donateurs hebben ook in 2021 een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
beschikbare fondsen. Hartelijk dank aan deze en alle andere donateurs! 

- De samenwerking met 2 Select, die eind 2020 opnieuw was opgestart, is in 2021 in 
goed onderling overleg beëindigd. 

- Samenwerking met Brandpunt Oecumenisch centrum te Amersfoort: Project Ghana Vice 
Versa, levert van 2018-2021 een jaarlijkse vaste bijdrage op. 

- Twee giften van fondsen voor project Trainingshal bij AMO Werkplaats. 

Rabofoundation-medewerkersfonds 

Dankzij het Rabofoundation-medewerkersfonds 

- Hebben Ghanese professionals de AMO leermiddelen en het gebruik van actieve 
werkvormen; kunnen promoten. Als gevolg van Covid kon dit minder dan gehoopt. 

- Hebben deze Ghanese professionals daarnaast de manuals, behorend bij de 
verschillende ALM’s kunnen digitaliseren, is de AMO site verbeterd en is er een manual 
‘train de trainer’ geschreven. 

- Hebben Henk en Joa een deel van de nodige supervisie over kunnen nemen van andere 
Nederlandse vrijwilligers die als gevolg van Covid, terug naar Nederland moesten. 

- De ontvangen bijdragen van het Rabofoundation stoppen na 1 april 2022, zij worden in 
ieder geval voor de duur van een kalenderjaar overgenomen door een ander fonds. 

Brandpunt Ghana Vice Versa 

- Ook gedurende het jaar 2020-2021 heeft het Brandpunt wederom een substantiële 
financiële bijdrage geleverd, waarvoor dank. Om ondanks COVID de vooraf gestelde 
bijdragen te kunnen leveren, gaat het BP Ghana VV zelfs nog door tot juni 2022. 

- Naast het diaconaal aandacht vragen voor het AMO Programme via de gebruikelijke 
route voor een geloofsgemeenschap, voorziet zij in vergaderruimte voor de 
donateursdag en levert zij vrijwilligers voor eenmalige activiteiten en voor onze stichting. 

- De meerwaarde voor het Brandpunt zelf is bewustwording door samenwerking op 
thema’s als duurzaamheid, groei-economie, diversiteit, cultuur en religie. 

- De meerwaarde voor het Brandpunt zelf is bewustwording door samenwerking op 
thema’s als duurzaamheid, groei-economie, diversiteit, cultuur en religie. 
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Werkgroep PR en communicatie 

Algemeen 

- Er zijn regelmatig artikelen en verslagen op de website van ABaCus geplaatst. 

- Op 6 november heeft donateurs- en vriendendag plaatsgevonden. Circa 20 
belangstellenden werden in Het Brandpunt in een informele setting geïnformeerd over 
de activiteiten van Stichting ABaCus en over de ontwikkelingen bij het AMO Programme 

- Begin 2021 is de vernieuwde website gelanceerd. De vernieuwing betreft zowel inhoud 
als vormgeving (aantrekkelijk, duidelijk en gebruiksvriendelijk). 

Holland Ghana dag 

- Op 28 november 2020 is er een Ghana bijeenkomst via MS Teams geweest. Deze werd 
georganiseerd door het Holland-Ghana platform samen met Wilde Ganzen. Met ruim 40 
deelnemers zijn er ervaringen uitgewisseld en contacten gelegd. O.a. met een school 
voor timmerlieden, die mogelijk in de AMO werkplaats zouden kunnen werken of stage 
lopen. 
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Financieel jaarverslag 

Kascontrole over de boekjaren 2019 en 2020 heeft in juni 2021 plaatsgevonden. 

De jaarrekening voor 2021 is als volgt: 
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