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Voorwoord 

 

2019 was alweer het zesde levensjaar van Adamfo Ghana. In het begin richtten we ons vooral 

op concrete, materiële projecten, zoals de bouw van het dak van het trainingscentrum, de 

afbouw van de bovenverdieping en installering van een waterpomp. Daarna zijn we ons meer 

gaan richten op de financiering van onderwijs, beroepstraining en empowerment van 

straatkinderen. Een jongere met een diploma heeft iets cruciaals in handen om een goede 

toekomst voor zichzelf op te bouwen. Deze kinderen groeien enorm tijdens hun opleiding, in 

kennis, kracht en zelfvertrouwen. 

 

En we kijken verder dan het kind zelf. Uiteindelijk zijn het de regering van Ghana, de lokale 

overheid, instanties, gemeenschappen en de families van de kinderen, die hun 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor de bestaande problemen. Recent voegden we 

daarom voorlichting, belangenbehartiging, lobby & advocacy en media-campagnes toe aan 

ons palet van activiteiten. We investeren in capaciteitsopbouw; zodat lokale partners en hun 

achterban worden versterkt. Zij zijn zo meer in staat om invloed uit te oefenen op de overheid.  

 

Het is fantastisch om te merken dat er balletjes gaan rollen. In Ghana zetten lokale 

organisaties die met straatkinderen werken sterke, regionale netwerken op. Er wordt onderling 

samengewerkt en ervaringen worden uitgewisseld. We zijn van verschillende kanten benaderd 

om een partnership aan te gaan en project Increasing Impact vindt komend jaar dan ook plaats 

in Accra, Kumasi én Tamale – de drie grote steden van Ghana.  

 

Maar dat is 2020. Nog even over 2019: Dit jaar gingen opnieuw 50 kinderen naar de 

middelbare school. 21 leerlingen haalden hun middelbare school diploma. 2 jongeren 

studeerden af aan de universiteit (en vonden en een baan!) en we konden 2 andere jongeren 

weer steunen in hun opleiding. Op meer dan 20 scholen in Noord-Ghana is voorlichting 

gegeven over de gevaren van het straatleven. Het symposium in Tamale trok meer dan 100 

belangstellenden, waaronder de burgemeester. Acht (8) regionale en nationale media zenders 

besteedden op radio, televisie en in kranten aandacht aan de problemen van staatkinderen. De 

kinderen kwamen hierbij zelf aan het woord. Op het Straatkinderen forum spraken 65 

kinderen met stakeholders over hun ervaringen en mogelijke oplossingen. 

 

Het is fantastisch wanneer een kind ineens beseft dat hij/zij een toekomst heeft. En zelf de 

kracht en capaciteit heeft om daar iets moois van te maken. Die trotse, stralende ogen maken 

al het werk de moeite dubbel en dwars waard. Namens het bestuur veel dank aan iedereen die 

ons het afgelopen jaar heeft gesteund. Zonder jullie donaties, giften, acties en motiverende 

woorden hadden wij deze kinderen niet kunnen bereiken. 

 

Voor je ligt het jaarverslag 2019 van stichting Adamfo Ghana. Hierin willen we een helder 

beeld geven van wat we met jullie steun gerealiseerd hebben. We houden dit verslag kort en 

krachtig. Op onze website lees je meer over de projecten. Vragen beantwoorden we graag. We 

horen graag van je, via info@adamfoghana.com.  

 

Veel leesplezier!  

 
Dr. Emmanuel A. Adu-Ampong, Voorzitter  

29 januari 2020 

mailto:info@adamfoghana.com


4 
 

 

Hoofdstuk 1: Wie wij zijn 

 

1.1 Algemene gegevens 

• Statutaire naam:  Adamfo Ghana 

• Rechtsvorm:   Stichting 

• Datum oprichting:  11 januari 2013 

• KvK nummer   569.51.620. 

• Fiscaal nummer  8523.75.566 

• Rekeningnummer NL03TRIO 0777.8346.42  

                                   Triodos Bank 

 

1.2 ANBI 

Stichting Adamfo Ghana is sinds haar oprichting aangewezen als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften en donaties aftrekbaar van de 

belasting.  

 

1.3 Doel & Visie 

De stichting stelt zich tot doel bij te dragen aan een beter leven voor straatkinderen, potentiële 

straatkinderen en kwetsbare jongeren in Ghana. We willen dat alle kinderen naar school 

kunnen gaan en hun talenten tot het uiterste kunnen ontwikkelen.  

 

Onze visie: Een wereld waarin alle kinderen alle kans krijgen op een goede toekomst! 

 

1.4 Werkwijze 

Onze focus richt zich op het vinden van duurzame oplossingen waardoor kinderen in Ghana 

in staat worden gesteld om de straat te verlaten. We geloven dat de oplossing ligt in toegang 

tot onderwijs en het vergroten van de kans op werkgelegenheid.  

 

Ook zetten we in op de empowerment van de kinderen, én hun families en gemeenschappen. 

Zij moeten de kracht en de middelen krijgen om hun rechten bij de overheid op te eisen. Wij 

investeren daarom in bewustwording, voorlichtings- en media-campagnes, en advocacy & 

lobby bij de overheid en relevante instituten in Ghana. 

 

Onze strategie is om niet alleen voor deze jongeren te werken, maar met hen. Straatkinderen 

zijn gemotiveerd om te leren, gewend om zich te organiseren en creatief in het vinden van 

oplossingen voor de problemen die ze tegenkomen. 

 

Lokaal eigenaarschap vormt één van de uitgangspunten van 

ons werk. We werken samen met gevestigde lokale 

organisaties in Ghana en gaan uit van hun vraag – niet van 

onze eigen veronderstellingen. 

 

1.5 Onze partners in Ghana 

We breidden ons bereik dit jaar uit van Kumasi, naar nu ook de noordelijke regio van Ghana 

en de hoofdstad Accra:  

• Sinds 2013 werken wij samen met Street Children Project (SCP) in Kumasi, Ghana. 

Deze lokale organisatie heeft als visie dat geen enkel kind op straat zou moeten leven. 

SCP heeft de afgelopen jaren bewezen een betrouwbare en solide partner te zijn. Ons 

bestuurslid Edna werkt sinds eind 2016 als vrijwilliger bij SCP en zorgt voor directe 

monitoring en rapportage van onze projecten. Daarnaast bezoeken de bestuursleden de 

“Wij zijn als organisatie 

enorm gegroeid, en dat was 

nooit gelukt zonder jullie 

openheid en steun. Jullie 

voelen inmiddels als familie.” 

Olivia Umoh, Directeur SCP  
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projecten regelmatig (uiteraard op eigen kosten).  

• Naast SCP in Kumasi sluiten Centre for Development and Policy Advocacy Ghana 

(CEDEPA-GH), Center for Initiative Against Human Trafficking (CIAHT) en Africa 

Development Organisation for Migration (AFDOM) zich aan als partners in de viering 

van project Internationale Dag voor Straatkinderen. Deze drie organisaties zijn in 

Tamale gevestigd.  

• In Accra werkten we dit jaar voor het eerst samen met Urban Poor Child 

Organisation (UPCO). UPCO is een lokale hulporganisatie die is opgericht door 

iemand die zelf als kind op straat werkte, en dus als geen ander de harde, dagelijkse 

realiteit kent van het straatleven. UPCO werkt aan verschillende projecten in een van 

de armste sloppenwijken van Accra.  

 

1.6 Het bestuur  

De bestuursleden van Adamfo Ghana doen hun werk vrijwillig en ontvangen geen vergoeding 

voor hun werkzaamheden. Dit jaar zijn er geen wijzigingen geweest binnen het bestuur. De 

samenstelling is op 31 december 2019 als volgt:  

• Emmanuel Akwasi Adu-Ampong, voorzitter; 

• Marre Adu-Ampong, secretaris; 

• Koos de Vetten, penningmeester; 

• Edna Brouns, bestuurslid; 

• Karlijn Laman, bestuurslid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Samen sterker 

Als relatief kleine stichting werken we natuurlijk niet alleen. We hebben veel contact met 

externe organisaties en particuliere initiatieven binnen en buiten het netwerk van het bestuur. 

Samenwerking en kennisuitwisseling zien we als erg waardevol, want samen bereiken we 

meer. Om die reden zijn we lid van Partin, een brancheorganisatie die onze belangen als 

particulier initiatief behartigt, en nemen we deel aan we de jaarlijkse Partin-dag. Ook werden 

we lid van het wereldwijde netwerk Constorium for Street Children.  

 

Via organisaties zoals Wilde Ganzen, Change the Game Academy en Better Care Network 

Netherlands wisselen we kennis uit en nemen we deel aan interessante bijeenkomsten en 

workshops. Dit jaar vond voor het eerst een Ghana-dag voor PI plaats, mede georganiseerd 

door Wilde Ganzen. Dit was een geslaagde bijeenkomst en iets waar we ons sterk voor maken 

om jaarlijks te laten terugkeren.   

http://www.partin.nl/
https://www.streetchildren.org/about-us/
https://www.wildeganzen.nl/
http://www.bettercarenetwork.nl/pg-17382-7-103601/pagina/welkom.html
http://www.bettercarenetwork.nl/pg-17382-7-103601/pagina/welkom.html


6 
 

 

Hoofdstuk 2: Wat we bereikt hebben  

 

2.1 Tijdslijn 2019 

Hoe kun je samenvatten wat er allemaal in een jaar is gebeurd en gedaan? We doen een 

poging met deze tijdslijn! 
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Hieronder staan de aantallen nog eens samengevat. Goed om bij stil te staan is dat hier alleen 

de aantallen personen genoemd worden die we direct met de projecten bereikt hebben. 

Indirect werd een veel groter aantal mensen bereikt. Denk bijvoorbeeld aan de ouders, 

broertjes/ zusjes en familie van de jongeren die nu een 

diploma hebben (en aan het werk kunnen!). Denk ook aan 

alle mensen die via de advocacy- & media campagne zijn 

bereikt, zij zijn niet te tellen maar kunnen wel voor 

cruciale verandering zorgen binnen hun eigen 

gemeenschap. Denk aan de politici en beleidsmakers die 

anders zijn gaan denken over straatkinderen, en nu naar 

oplossingen gaan zoeken voor hun situatie.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

“Ons werk is geen druppel op een 

gloeiende plaat, maar een druppel in 

een plas water; de kringen worden 

steeds groter en groter en de effecten 

breiden zich steeds verder uit.” 

Marre Adu-Ampong, secretaris 

Adamfo Ghana. 
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2.2 Fondsenwerving 

Stichting Adamfo Ghana ontvangt geen subsidie. Voor de financiering van onze projecten 

zijn we dus afhankelijk van de giften van derden. We hebben onze fondsenwerving enerzijds 

gericht op particuliere donoren en anderzijds op bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en medefinancierings-

organisaties.  

We zijn enorm blij met de steun die we het afgelopen jaar op 

zoveel verschillende manieren kregen. Een paar 

voorbeelden:  

• De trouwe donateurs die ons maandelijks met een bijdrage steunen;  

• Sommige namen zouden we het liefst met uitroeptekens in dit verslag willen noemen, 

maar juist deze gevers blijven liever anoniem. Jullie weten het – we zijn jullie 

dankbaar voor het vertrouwen en steun; 

• De gevers die ons met eenmalige donaties steunden, in het bijzonder de gulle giften 

voor de December-actie; 

• Grafisch ontwerpbureaus BuroPark en Kwa-Ontwerp die een mooie nieuwe huisstijl 

en flyer voor ons ontwikkelden; 

• Online kunst- en cadeauwinkel Koot Art, die op festivals een mooi bedrag voor ons bij 

elkaar haalde en de december-actie steunde; 

• De Marktplaats verkopers die ons de opbrengst van hun verkopen schenken; 

• De vrienden en supporters die hun internetaankopen via DoelShop.nl deden en 

hierdoor gratis geld aan ons doneerden; 

• De organisaties en fondsen die ons steunden met advies, samenwerking en/of 

projectfinanciering; o.a. Wilde Ganzen, De Haëlla Stichting, De Johanna Donk-Grote 

stichting, Hulp Ver Weg Dichterbij Aalten, stichting Julia, stichting Retera-van het 

Hof, Worldschool en zij die liever anoniem willen blijven. 

2.3 Communicatie & publiciteit  

In 2019 hebben we de volgende communicatiemiddelen gebruikt om de achterban te 

informeren over en publiciteit te geven aan ons werk:  

• Onze website: www.adamfoghana.com; 

• Sociale media: we zijn te volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn;  

• De uitgave van een nieuwsbrief (3x); 

• Algemene visitekaartjes; 

• Een vernieuwde folder, die verspreid is tijdens evenementen zoals de Afrikadag en de 

Partindag, maar ook in bibliotheken, bij festivals, via kennissen, etc. 

• Projectrapportages en -updates aan donoren en fondsen; 

• Regelmatige blogs door bestuurslid Edna, over haar dagelijkse ervaringen en 

werkzaamheden op de projecten in Kumasi; 

• Publicatie van artikelen en verhalen op www.kleinegoededoelen.nl;  

• Presentatie en informatie verschaffing aan middelbare scholieren in Nederland over 

het leven van straatkinderen in Ghana; 

• Gratis advertenties via Google AD Grants; 

• Vermelding van onze stichting op www.goede-doelen.beginthier.nl; en 

ghana.startpagina.nl.  

“Ik heb nu een diploma en een 

betaalde baan! Wie had dat ooit 

gedacht. Ik help bij SCP om iets 

terug te kunnen doen voor alles wat 

ik heb gekregen.”  

Voormalig straatkind, nu 

afgestudeerd en vrijwilliger bij SCP 

http://adamfo-ghana.doelshop.nl/
http://www.adamfoghana.com/
https://www.facebook.com/AdamfoGhana
https://twitter.com/AdamfoGhana
http://www.linkedin.com/company/3016011?trk=tyah&trkInfo=tas%3Aadamf%2Cidx%3A1-1-1
http://afrikadag.nl/
http://www.partin.nl/partindag-2016/
http://www.adamfoghana.com/index.php/blog-uit-ghana/
http://www.kleinegoededoelen.nl/
http://www.goede-doelen.beginthier.nl/
http://startpagina.ghana.nl/


12 
 

 

Hoofdstuk 3: De cijfertjes 

 

3.1 Algemene uitgangspunten: 

We streven ernaar om met minimale kosten te werken. Zo kan het overgrote deel van onze 

inkomsten worden gebruikt voor de financiering van de projecten in Ghana. De bestuursleden 

doen hun werkzaamheden vrijwillig en nemen vaak gemaakte kosten voor eigen rekening. 

Sommige kosten zijn onvermijdelijk, zoals die van webhosting, bankkosten en lidmaatschap. 

We houden minimaal een financiële reserve van tweemaal de jaarlijkse kosten in kas. Met 

deze reserve worden organisatiekosten betaald mochten inkomsten in de toekomst tegen 

vallen. Daarnaast gebruiken we de algemene reserve om waar nodig projecten te bekostigen 

wanneer specifieke fondswerving moeilijk blijkt. 

 

3.2 Jaarrekening 2019 in het kort 

We hebben in 2019 in totaal €36.040,- aan de verschillende projecten in Ghana overgemaakt. 

Een overzicht van de verschillende bedragen per project staat in Bijlage 1.  

 

In 2019 bedroegen de totale baten €37.701. Hieronder een overzicht van de geworven 

fondsen.  

Projecten Geworven fondsen 

Studiefonds: Investeer in de toekomst € 25.880 

Child Welfare Clinic € 5.200 

Increasing Impact (Int. Dag voor Straatkinderen) € 4.648 

Algemeen* € 1.973 

Totaal € 37.701 
 

*Beschikbaar voor Algemeen zijn alle donaties die niet aan een specifiek project gekoppeld zijn. 

 

Van deze inkomsten is 95% besteed aan, of gereserveerd voor, projecten in Ghana. Voor de 

projecten ‘Studiefonds: Investeer in de toekomst’, en ‘Increasing Impact (Internationale Dag 

voor Straatkinderen)’ is voor 2020 al een bedrag gereserveerd. 

 

De kosten van de stichting bestonden uit bankkosten, webhosting, reiskosten, publiciteit en 

fondswerving. Deze kosten bedroegen in totaal slechts 4% van de totale baten.  

 

Van verschillende fondsen ontvingen we dit jaar belangrijke bijdragen; in totaal €34.600,-. 

Deze giften zijn voor specifieke projecten bedoeld. We konden dus vooral door 

fondsenwerving de aangevraagde projecten realiseren. Daarnaast zijn er individuele acties 

georganiseerd om inkomsten te genereren, zoals de December-actie en deelname aan festivals 

en markten. 

 

Zie voor verder informatie de samenvatting van onze jaarrekening in Bijlage 1. De 

jaarrekening wordt opgesteld via het rekenprogramma van Partin en voldoet hiermee aan alle 

eisen die worden gesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving (richtlijn RJ650 voor 

kleinefondsenwervende instellingen). De volledige jaarrekening kunt u bij ons opvragen, in 

de samenvatting (bijlage 1) staan alle relevante cijfers samengevat. 
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Slotwoord 

 

Voor 2020 hebben we de volgende plannen voor onze hoofdactiviteiten: 

• We gaan natuurlijk door met de fondswerving en uitvoering van het doorlopende 

project ‘Studiefonds: Investeer in de Toekomst’. Ieder jaar bieden we via het 

Studiefonds aan 50 leerlingen studiefinanciering om naar de middelbare school te 

kunnen gaan. Daarnaast bieden we in uitzonderingssituaties steun aan jongeren in het 

hoger onderwijs. 

• Ook gaan we verder met de fondswerving en uitvoering van het jaarlijks terugkerende 

project ‘Internationale Dag voor Straatkinderen’, wat we dit jaar omdopen naar 

‘Increasing Impact’. Want we willen de impact van dit project vergroten; van lokaal/ 

regionaal naar nationaal bereik. We organiseren acties en evenementen in de 3 grote 

steden van Ghana, Accra, Kumasi en Tamale, en werken hiertoe samen met een groot 

aantal verschillende lokale organisaties.  

• Het trainingscentrum voor voormalig straatmeisjes ondersteunen we met het project 

‘Een Goede Start’, waarmee afgestudeerde kledingmaaksters met een startpakket 

zelfstandig aan het werk gaan. Ook gaan we aan de slag met het uitbreiden van de 

faciliteiten in het centrum (bouw kapperssalon, voorzieningen voor zonne-energie). 

• Vorig jaar zijn we gestart met het versterken van onze lokale partner SCP door het 

financieren van cursussen en training van lokale medewerkers. We gaan het komend 

jaar door met het investeren in kwaliteit en vergroten van expertise.  

• Street Children Project in Kumasi viert in het najaar 2020 hun 15-jarig bestaan. Onze 

voorzitter Emmanuel zal hierbij waarschijnlijk aanwezig zijn. Ook is ons bestuurslid 

Edna erbij. 

• In Nederland gaan we verder met het project ‘Worldschool’. We houden nauw contact 

met de Nederlandse scholieren die in het kader van Worldschool 2019/20 met onze 

onderzoeksopdrachten aan het werk zijn. Ze zullen hun resultaten in februari aan ons 

presenteren. 

• Tot slot staan we open voor nieuwe relevante projecten. 
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Bijlage 1: Samenvatting Jaarrekening 2019 

 

 
BATEN 2019 2018  LASTEN 2019 2018 

Donaties particulieren € 2.996 € 4.143  Beheer en admin. € 998 € 570 

Donaties bedrijven € 105 € 209   Werving € 235 € 673 

Donaties fondsen € 34.600 € 22.294  Kosten overig € 226 € - 

Totaal baten € 37.701        € 26.646  Totaal lasten € 1.459 € 1.213 

       

    Overgemaakt aan 

projecten 

€ 36.040 € 34.303 

    Totaal uitgaven € 37.499 € 35.516 

       

    Batig saldo € 202   (€ 8.870) 

   

 

    

BALANS       

Activa 2019 2018  Passiva 2019 2018 

Triodos betaalrek. € 40.812 € 40.610  Bestemmingsfonds € 28.411 € 29.196 

    Overige reserves € 12.199 € 11.414 

 Totaal Activa   € 40.812  € 40.610 
 

Totaal passiva   € 40.812   € 40.610  

 

 

SALDO   

Totaal baten € 37.701  100% 

Totaal lasten € 1.459 4% 

Toegevoegd aan overige reserves € 785 2% 

Onttrokken aan bestemmingsreserves € 312 1% 

Besteed aan doel € 34.303 95% 

 

       

 

NB. Het project Internationale Dag voor Straatkinderen hebben we hernoemd naar Increasing Impact. 

 

 

 

SPECIFICATIE OVERGEMAAKT NAAR 

PROJECTEN         

Project Een Goede Start        € -    

Project Increasing Impact € 3.000 

Project Kind Welzijnskliniek    € 4.320    

Project Studiefonds      € 28.720 

Totaal overgemaakt     € 36.040 

SPECIFICATIE BESTEMMINGSFONDS 

VOOR PROJECTEN         

Project Een Goede Start         -    

Project Increasing Impact € 2.373 

Project Kind Welzijnskliniek € 880 

Project Studiefonds   € 25.631  

Totaal gereserveerd         € 28.884  


