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Voorwoord 
 
 
2018: Bokemei International School afgebouwd en officieel geopend! 
 
Het jaar 2018 werd de bekroning van ons werk, dankzij de hulp van vele sponsoren die hun 
steentjes bijdroegen door hun onmisbare en veelzijdige financiële support.  
Wij bedanken in het kader van de voltooiing van de school stichting Wilde Ganzen, Muntenactie 
/ T’ Brinkie, Dr. Hofstee stichting en een stichting die anoniem wenst te blijven. Zij zorgden door 
hun trouwe steun ervoor dat de school van het begin tot het eind werd afgebouwd. Onze dank is 
onnoemelijk groot.  
Niet minder dank zijn we verschuldigd aan de vele sponsoren die hielpen broodnodige 
voorzieningen in school en kenniscentrum te realiseren, onder meer een waterbron, een 
schoolplein, een overdekt terras. In dit kader noemen we de ASN Bank, stichting De H.A.N.D, 
protestantse diaconie en leden van de Gemeente Zutphen, Amsterdam en Baarland /’s 
Gravenpolder in Zeeland, de AFAS foundation, naast de vele gulle gevers die anoniem wensen 
te blijven.  
 
De school groeit en bloeit 
Nu de schoolbouw klaar is en voorzieningen geoptimaliseerd zijn werd ook de kwaliteit van het 
onderwijs steeds beter sinds de Bokemei international School een officiële status bezit. U kunt 
het verderop in dit verslag lezen. 
 
We sluiten af met een groot gevoel van dankbaarheid voor de mijlpaal die dit jaar werd bereikt 
mede dankzij de onmisbare steun van sponsoren.  
 
Ook bedanken we klanten en personeel van verschillende AH supermarkten en Jumbo in 
Amsterdam voor hun (in enkele gevallen langdurige) fantastische support en medewerking aan 
het innen van statiegelden. Hierdoor kon de lening (van bouwgelden) voor de afbetaling van de 
schoolbus grotendeels worden voldaan en kinderen geholpen die geen schoolgeld konden 
betalen.  
 
Veel dank gaat uit naar onze trouwe donateurs die ervoor zorgden dat we de maandelijkse 
salarissen en andere exploitatiekosten van de school konden betalen.  
 
Last but not least bedanken we alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten bij diverse geld- 
inzamelingsacties en het bestuur ondersteunen met hun kennis en inzet.  
Door al deze bijdragen lukte het ons ook dit schooljaar tot een succes te maken met als 
resultaat blije kinderen en ouders en enthousiaste leerkrachten.  
Nogmaals hartelijk dank namens het bestuur van stichting Bokemei in Nederland en in Ghana.  
 
 
S.A. Abbey, voorzitter stichting Bokemei 
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1. Inleiding 
 

Sinds 2002 richt stichting Bokemei haar activiteiten op het verbeteren van de leef omstandig- 
heden van (wees)kinderen uit arme gezinnen in Derde Wereld landen. Bokemei betekent in het 
Ghanees “jij en de ander” en is een multiculturele stichting van Nederlanders, Ghanezen en 
Surinamers. De focus ligt op Ghana. Speerpunten zijn: onderwijs, training en werkgelegenheid.  
 
Bokemei startte in 2003 met de financiering van een kleinschalig project in dorpen van Greater 
Accra om 12-16 weeskinderen onderwijs te laten volgen. Tot 2014 betaalde zij schoolgeld, 
boeken, uniformen en medische kosten aan de verzorgers binnen de familie. Sindsdien wordt 
het project langzaam afgebouwd en geen nieuwe weeskinderen opgenomen. Alle inspanningen 
zijn gericht op het afbouwen van de Bokemei International School die in 2011 met onderwijs 
startte. De weeskinderen wonen te ver van onze school. 
 
Stichting Bokemei verricht deze activiteiten in Ghana via de gelieerde NGO Bokemei Foundation 
en Mikebo. Op verzoek van zowel de Bokemei Foundation als de toenmalige lokale koning Nii 
Akpo Adjei II, de Raad van Oudsten van de wijken Teshie en Accra en buurtorganisaties werd 
een onderwijs en werkgelegenheidsproject als structurele voorziening gerealiseerd. Het 
oorspronkelijke plan voor een Junior High School (JHS) met kenniscentrum werd op verzoek 
van het ministerie van onderwijs in Ghana opgeschort. Deze adviseerde voorrang te geven aan 
kleuter- en basisonderwijs, omdat scholen ontbreken in deze nieuwe opbouwwijk.  
In 2011 werd met hulp van Nederlandse sponsoren een beneden laag voltooid en konden de 
lessen starten. In 2015 volgden twee etages op de school en in 2016/17 werden dak en afbouw 
van de etages ter hand genomen. In 2018 vond de voltooiing van het schoolgebouw plaats en 
konden de praktijkwerkplaatsen stap voor stap in gebruik worden genomen. Jongeren van de 
Junior High School kunnen in de praktijkwerkplaatsen van het kenniscentrum gekwalificeerd 
vakonderwijs volgen om hun toekomst te verbeteren en in hun bestaan te voorzien. Later zal  
openstelling plaatsvinden voor de jongeren uit de wijken Teshie en LA van de hoofdstad Accra. 
 
Hierna zijn opgenomen gegevens van de organisatie (hoofdstuk 2), gecombineerd bestuur 
verslag over 2018 (hoofdstuk 3), toelichting op de balans per 31 december 2018 en de 
resultatenrekening over 2018 met toelichtingen (hoofdstuk 4), het activiteitenplan 2019 
(hoofdstuk 5) en gegevens over de organisatie in Nederland en Ghana (hoofdstuk 6). 
 

2. Organisatie en doelstellingen 
 
Stichting Bokemei richtte in 2004 in Ghana de gelieerde Bokemei Foundation op die officieel als 
Niet Gouvernementele Organisatie (N.G.O.) is geregistreerd. De Foundation heeft sindsdien de 
mogelijkheid eigen activiteiten te ontplooien op het gebied van onderwijs, welzijn en 
werkgelegenheid. Vanuit het bestuur van de Bokemei Foundation is de vraag geformuleerd te 
werken aan de verbetering van onderwijs en werkgelegenheid. Stichting Bokemei in Nederland 
en de NGO in Ghana werken nauw samen aan de ontwikkeling van een scholencomplex, 
inclusief kenniscentrum met praktijkwerkplaatsen. De besluitvorming en financiële zeggenschap 
omtrent de bouw van een scholencomplex liggen momenteel nog in handen van de Nederlandse 
stichting, aangezien de geldstromen merendeels uit Nederland komen. Deze verantwoordelijk- 
heden worden na realisatie van het onderwijs bouwproject overgedragen aan een goed getraind 
en capabel bestuur van de Bokemei Foundation.  
 
Binnen de realisatie van het bouwproject en de invulling van het praktijkonderwijs is een 
belangrijke rol weggelegd voor de vrijwilligers- en buurtorganisatie Mikebo, dat ‘ik en jij’ 
betekent. Mikebo bestaat uit vrijwilligers, die ondersteunend en controlerend werk verrichtten 
voor de Bokemei Foundation. In het verleden controle op onderwijs en welzijn van weeskinderen 
en hulp bij ontginning van Bokemei’ s perceel grond en de omheining ervan. Zij zorgt voor 
diensten, voorzieningen, materialen en producten (meest in natura), die voor het realiseren en 
functioneren van de school noodzakelijk zijn. Mikebo profiteert tevens mee van de 
werkgelegenheid die wordt gecreëerd en om hun kinderen goed onderwijs te laten volgen.  
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Doelstellingen 
Overeenkomstig de millennium doelstellingen van de Verenigde Naties (Dakar, 2000) 
formuleerde Bokemei in 2002 haar doelstellingen, die gericht zijn op de volgende werkwijze: 

1 Verbetering van de leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden van (wees)kinderen 
uit arme gezinnen en bevolking door onderwijs, training en bevordering van 
werkgelegenheid. 

2 De toegang tot kennis vergroten door middel van trainingen voor jongeren en 
volwassenen uit omliggende buurten. 

3 De deelname van meisjes aan onderwijs vergroten.  
 
Deze doelen wil Bokemei op de volgende manier realiseren: 

 Beschikbaar stellen van geldmiddelen om arme weeskinderen onderwijs te laten volgen.  
Van 2004 tot 2014 betaalde Bokemei constant voor 16 kinderen verzorging, schoolgeld, 
boeken, uniformen en medische kosten. Vanaf 2014 wordt dit project geleidelijk 
afgebouwd totdat het restant van 9 weeskinderen in hun eigen bestaan kan voorzien.   

 

 De bouw van een scholencomplex voor kleuter, basis en voorbereidend beroeps- 
onderwijs (Junior High School - JHS), de zogenoemde Bokemei International School. 
Hier wordt regulier onderwijs gegeven. De JHS duurt drie jaar en wordt afgesloten met 
een Staatsexamen. Via een Kenniscentrum met praktijkwerkplaatsen wordt een grotere 
plek voor het praktijkgedeelte gecreëerd dan gewoon is in Ghana. Na afronding van de 
opleiding worden de voormalig studenten ondersteund in het vinden van een baan of het 
opzetten van een eigen bedrijfje. Wanneer de school afgebouwd is kunnen ruim 300 
kinderen onderwijs genieten, inclusief 100 jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. 

 

 Het opzetten van een Kenniscentrum 
 

Buiten schooltijden kan het Kenniscentrum met praktijkwerkplaatsen in de toekomst een 
buurtfunctie krijgen. Jongeren en volwassenen uit de omliggende buurten kunnen dan  
hier scholingsprogramma’s volgen. Daarnaast kan het als broedplaats fungeren waar 
men kennis en ervaringen uitwisselt. Het Kenniscentrum zal zich op termijn openstellen 
voor jongeren en volwassenen uit de omliggende buurten.  

 

 Het opzetten van kleinschalige werkgelegenheidsprojecten  
 

Door verstrekking van microkredieten wordt hulp geboden bij investering in 
bedrijfsmiddelen. Op deze wijze zijn in het verleden onder andere een naaiatelier en een 
kleine levensmiddelenwinkel opgezet. Momenteel zijn hiervoor geen financiële middelen 
beschikbaar, omdat het (praktijk)onderwijs in school en kenniscentrum alle aandacht 
vraagt. Wanneer het Kenniscentrum voor de JHS ingericht is en goed functioneert zal 
aandacht worden besteed aan het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap.  

 

 Extra aandacht voor meisjes 
 
 In Ghana verlaten meisjes regelmatig voortijdig het onderwijs. Ouders denken vaak dat 

de meisjes op school niets leren. Van hen wordt verwacht dat zij bijdragen aan het 
gezinsinkomen. Ook komt het regelmatig voor dat meisjes al op jonge leeftijd zwanger 
raken en de noodzaak om een inkomen te verwerven urgenter wordt. 

 NGO Bokemei en Mikebo gebruiken hun netwerk om in contact te komen met meisjes en 
hen te motiveren voor scholing in administratie, catering, naaien, landbouw en ICT en 
technische beroepen. Hierna vindt extra begeleiding plaats bij het vinden van werk of het 
opzetten van een eigen bedrijfje. Vanuit de contacten met lokale ondernemers krijgen de 
meisjes tijdens de opleiding al de kans praktijkervaring op te doen. 
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3. Gecombineerd bestuur verslag 2018 van Stichting Bokemei Nederland en NGO 
Bokemei Foundation in Ghana 

 
De samenstelling en taakverdeling in de besturen is als volgt. 
 
Samenstelling bestuur Stichting Bokemei Nederland 
Voorzitter   :  dhr. S. A. Abbey 
Secretaris en P.R.  :  mevr. M.J. Kloosterman 
Penningmeester  :  dhr. M.C van de Repe 
Algemeen bestuurslid            :  mevr. L.C.E. Boldewijn  
Algemeen bestuurslid  :  mevr. G. Westenberg 
Algemeen bestuurslid  :  dhr. S. K. Quaye 
Algemeen bestuurslid  :  mevr. A. M. Pieters 
 

 
 

 
bestuur en kerngroep in Nederland                                    viering opening / 15 jarig bestaan van Bokemei  
 

 

Samenstelling bestuur Bokemei Foundation Ghana (N.G.O.) 
Voorzitter   :  dhr. S. A. Abbey 
Secretaris             :  dhr. Blaise Kotey Mills                            
Penningmeester     :  dhr. Djarkwei Fattal Abbey Jerry 
Algemeen bestuurslid            :  mevr. Dorothy Ayikai Missodey 
Algemeen bestuurslid  :  dhr. Charles Campbell Kotey 

 
    
                                         
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bestuur in Ghana 
 
In 2018 vergaderde bestuur en kerngroep in Nederland 11 keer, in Ghana 6 keer. Bestuur en 
werkgroepsleden in Nederland namen hiernaast 4 keer deel aan de Denktank werkgroep over 
beleid en fundraising acties. Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis, de vrijwilligers 
ontvangen zo nodig een reiskostenvergoeding en af en toe kleine attenties. Technische 
gegevens over beide organisaties treft u aan op pagina 13.  
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A. ACTIVITEITEN IN GHANA  
 
A1. ONDERWIJS PROJECT: BLIJE KINDEREN, OUDERS EN LEERKRACHTEN 
 
Onderwijs verder geprofessionaliseerd 

 

Het jaar 2018 laat een gestage groei zien van 130 naar 160 
leerlingen. Deze groei is te danken aan de inspanningen van 
het schoolhoofd en haar team om nieuwe leerlingen te werven 
en de aantrekkelijke uitstraling die de school heeft. Hiermee   
diende zich het volgende probleem aan, een overvolle 
schoolbus en ruimtegebrek om nieuwe kinderen op te nemen. 
Daarom werd sponsoring gevraagd voor een extra schoolbus.  

blokken voor examens 
 
Geleidelijk werd het onderwijs verder geprofessionaliseerd. Leerlingen van de Junior High 
School behaalden voor de eindexamens een score van 90%. 
De school is opgenomen in GHNACS-Ghana National Association of Private schools en werkt 
op velerlei gebied samen met andere scholen, zoals bij sportactiviteiten, competities, seminars 
en diverse acties.   
   
Afwerking van bouwactiviteiten 
  

school werd afgebouwd 
 
Dankzij trouwe sponsoren als stichting Wilde Ganzen, Muntenactie / ’t Brinkie, Dr. Hofstee 
stichting en een anonieme stichting die drie jaar meehielpen met de bouw van de school, kon de 
school eindelijk worden afgebouwd. Eind 2016 zat er een dak op de school. In 2017 werden de 
lokalen op de 1e etage piekfijn afgewerkt met ramen en deuren en werd het dak gelegd.  
In 2018 kwam de tweede etage gereed door de aanleg van plafonds, ramen en deuren en 
konden alle lokalen worden geschilderd. Alle klassen hadden nu een eigen lokaal en hiermee 
was een eind gekomen aan het ruimteprobleem. 
Op de begane grond zijn de verweerde houten ramen aan de voor en achterkant over de gehele 
lengte vervangen door beweeglijke glazen shutters. De buitenmuren werden duurzaam 
aangepakt, met natuursteen bewerkt en geschilderd, zodat op toekomstige onderhoudskosten                                                                            
bespaard kan worden.                                                                             
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Afwerking van diverse voorzieningen  
 
Op het schoolterrein zijn diverse ruimtes gecreëerd die samen als kenniscentrum functioneren 
voor de school (en later ook voor buurt). De praktijkwerkplaatsen werden deels ingericht. Hier 
kregen onze leerlingen praktijklessen die aansluiten bij het school curriculum. Dankzij de 
aanschaf van boeken en computers is de bibliotheek nu volop in gebruik.  

                                        
Naailessen                                                 patio achter terrein                                           cateringlessen   

 
Behalve de ICT ruimte zijn nu ook de catering ruimte en het naai atelier ingericht en volop in 
gebruik. De aanschaf van gereedschappen en materialen werden in overleg met de betreffende 
praktijkdocenten vastgesteld. Wat nog rest is de bouw en inrichting van de bouw/timmer/metaal 
werkplaats die volop in aanbouw is. 
 
Het achter terrein werd deels opgehoogd en langs alle gebouwen van het kenniscentrum werd 
een betonnen patio aangelegd. Door de plaatsing van toiletten en douche is het sanitaire 
probleem voor praktijkdocenten, werklieden, bezoekers en gasten nu opgelost.  
 
Officiële opening van de school 
 
Terugkijkend waren de beginjaren voor zowel leerlingen als leerkrachten niet makkelijk. Zij 
ervoeren jaren de ongemakken van bouwactiviteiten en van gebrekkige voorzieningen. Ook  
kampten zij met plaatsgebrek.  
Op 15 september vindt de langverwachte officiële opening plaats met veel tamtam en 
spetterende optredens door de kinderen. Klein tot groot laat zijn talenten zien.  

 
openingsdans                                             Nederlandse delegatie            kleuters doen ook mee 

 
Tot slot doet stichting Bokemei Nederland een symbolische sleuteloverdracht aan de Bokemei 
foundation Ghana. Volledige financiële onafhankelijkheid duurt nog wel even totdat het kennis- 
centrum met praktijkwerkplaatsen inkomsten opleveren die het geheel in stand kunnen houden. 
 
Aanschaf schoolbus 
We sloten het jaar af met een positieve fondsenwerving voor de aanschaf van een extra grote 
bus. Deze moet nog wel helemaal worden omgebouwd tot schoolbus.  
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Inkomsten en uitgaven  

 
Inkomsten  
 
Via particuliere sponsoren en eigen inzamelingsacties in Nederland is in 2018 € 98.152 aan  
giften ontvangen voor het schoolproject. Organisaties doneerden € 10.140 voor bouwactiviteiten. 
Andere sponsoren droegen bij aan het optimaliseren van voorzieningen en doneerden € 49.060. 
Donaties voor schoolkinderen bedroegen € 5.137, inclusief € 150,00 voor het weeskinderen 
project. Omdat de ouders van de schoolkinderen weinig of geen inkomsten hebben werd het 
schoolgeld betaalbaar gehouden. Uiteraard was het niet voldoende om kostendekkend te 
werken en de hoger wordende personeelskosten te betalen. Onkosten voor water, voedsel, 
benzine, schoolmaterialen en onderhoud konden grotendeels hieruit betaald worden.  
 
Uitgaven 
 
Er werd € 46.049 besteed aan investering in de bouw van de school. Aan exploitatiekosten werd 
in totaal € 40.306 betaald, waarvan € 18.068 voor personeelskosten. De salarissen werden uit 
de maandelijkse bijdragen van de stichting in Nederland betaald. In dienst waren: 1 schoolhoofd, 
12 leerkrachten, 1 conciërge/klusjesman, 2 bewakers, 2 chauffeurs, 1 kokkin en 1 keukenhulp 
en 1 toiletjuffrouw.  
 

Onderwijsteam (op foto onvolledig)                     overig personeel 

 

overig personeel 

 
Particuliere donaties werden met name gebruikt voor het schoolbudget en het functioneren van 
de school.  
 
Tekorten werden gedicht met extra donaties en geldwerving via eigen acties in Nederland en 
Ghana.  
 
Gewerkt wordt aan een 5 jaren ontwikkelingsplan dat inkomen genereert om school en 
kenniscentrum blijvend in stand te houden. Daarnaast aan verbetering van de communicatie 
middelen om de sponsorwerving te ondersteunen.   
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A2. WEESKINDERENPROJECT   
 

In 2018 werd € 150 gedoneerd en besteed aan 
leermiddelen voor de 5 overgebleven weeskinderen in 
de kleine boerendorpjes rond Kasua (sinds 2014 wordt 
het project afgebouwd en geen nieuwe kinderen die 
afvallers vervangen). Vier kinderen vielen af, zij konden 
in hun eigen onderhoud voorzien.  
De kinderen op het platteland zijn ook bijzonder blij met 
kleding.  
Tot onze spijt werd het lapje grond dat met hulp van 
Bokemei voor de weeskinderen gecultiveerd was aan 
de gemeente verkocht, omdat de grond nodig was voor 
woningbouw. Erg jammer, want nu missen ze ook de 
oogstopbrengsten.  
 

 
                                                                       

A3. SAMENWERKING  
 

Netwerken in Ghana 

 
- Overheid en onderwijs 
Regelmatig wordt contact onderhouden met vertegenwoordigers van het ministerie van 
Onderwijs en Sociale zaken en gemeente. ministerie van Onderwijs verzorgden 
schoolinstructies en adviseerden over school aangelegenheden. De schoolinspectie van het 
ministerie en stadsdeel LA oefende controle uit. Vooralsnog bieden zij geen financiële 
ondersteuning. Zij kunnen wel hulponderwijzers leveren die hun stage volgen bij Bokemei. Ook 
betalen zij een tegemoetkoming bij (eind)examenkosten van de JHS leerlingen.  
Hiernaast bestaan er al jaren goede contacten met besturen van andere (particuliere) scholen 
en sinds 2017 intensieve samenwerking nu de school de officiële status bezit. 
  
- Universiteit van Legon 
Met de Legon University in Accra werd samengewerkt, enkele studenten volgden na hun studie 
een maatschappelijke stage bij Bokemei. Door gebrek aan financiële middelen was het de 
laatste jaren onmogelijk om een afgestudeerde op te nemen en te betalen. 
 
- Oudercommissie 

 
Veel steun ondervindt de Bokemei foundation van de 
oudercommissie die op verschillende manieren 
behulpzaam is met kennis en uitvoering van 
schoolaangelegenheden.  
Zij vergadert elke maand met de leerkrachten.  
 
 
 

         
- Kleine boerenorganisatie 
Bokemei onderhoudt al jaren contact met een boerencoöperatie in Asheweniagmor. Bokemei 
doneerde een cassave machine en gaf een bijbehorende training. In ruil hiervoor kunnen we een 
lap grond gebruiken. Concrete financiële ondersteuning is momenteel niet mogelijk. Wel zal 
intensiever worden samengewerkt nadat de school afgebouwd is en het kenniscentrum 
ingericht. Nodig is support bij landbouwproblemen, zoals bestrijding van ziektes, opslag en het 
creëren van een afzetmarkt.                                                          
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- Community development  
De algemene doelstelling bij 'community development' is gericht op verbetering van de 
economische positie van kleine middenstanders middels 'zelfhulp'. Arme mensen leren zichzelf 
te helpen om hun armoedige omstandigheden te verbeteren via onderwijs, training en 
werkgelegenheid. Samenwerking en organisatie is hierbij een voorwaarde om onder meer 
inkomenssituatie en eigen bedrijfsvoering te verbeteren en werkgelegenheid te bevorderen. 
 

Inmiddels is ervaring opgedaan met in kleine 
groepjes participerende ouders van school- 
kinderen, kleine ondernemers en handelaars. 
Onder hen waren veel vrouwen met kleine 
kinderen binnen de Mikebo ventures uit LA, Teshie 
en Nungua. De resultaten wisselden per groep. 
Sommigen functioneerden goed, bij anderen vielen 
deelnemers af die niet voldoende gemotiveerd 
waren om aan lange termijn resultaten te werken. 
Wanneer het kenniscentrum ingericht is en goed 
draait zal gekeken worden hoe de samenwerking 
kan worden voorgezet. 

 
                                                                             
Internationale samenwerking  
         

  Bokemei onderhoudt als onafhankelijk lid intensief contact met GA Dangme Europe (GDE).    
  Deze Ghanees/Europese koepelorganisatie beoogt de relatie tussen Ghanezen in Europa/ 
  Amerika en moederland Ghana te versterken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ga Dangme congres in Hamburg, 2018 

 
 
Voor Bokemei is GDE waardevol voor uitwisseling, actualiteiten, contact met sleutelfiguren in en 
buiten Ghana, voor publiciteit en support. Er zijn regelmatige Skype overleggen en Bokemei  
neemt indien mogelijk deel aan het jaarlijks congres. 

    
In 2016 organiseerde Bokemei i.s.m. de GDE een congres in Amsterdam, waar Chiefs uit Ghana  
en Ghanezen uit heel Europa bij elkaar kwamen en onder meer spraken over food security.  
Bokemei hield een openingsspeech waarin opgeroepen werd tot nauwe samenwerking tussen  
Chiefs, boeren bevolkingen Ga Dangme om effectief te kunnen zijn. Er werden afspraken 
gemaakt voor nadere samenwerking die op het congres in 2017 hun beslag kregen.  
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   A4. KLEINSCHALIGE  PROJECTEN 

 
  Reeds gestarte kleine projecten: 
 

 ☺ Levensmiddelen winkel: de in 2006 gestarte kleine kiosk om levensmiddelen te verkopen 
      draait uitstekend en levert de kleine ondernemer goede zaken en Bokemei en Mikebo 
      een voordelige inkoop op.  
 ☺ Naaiatelier: met de eerder ingekochte en/of gekregen 3 naaimachines werden  
      schooluniformen gemaakt. De machines zijn bestemd voor de leerlingen van de Junior High 
      School, maar waren aan vervanging toe. 
 ☺  Investeringen in bouwmaterialen, een bouwstelling en een machine waarmee stenen 
      worden gefabriceerd ondersteunen de verschillende bouwwerkzaamheden op het terrein.  
      De bouwstelling was behulpzaam bij het aanbrengen van een noodtrap en de aanpak van de  
      buitenmuren. De stenenmachine zorgde voor een fraai schoolplein. Later kunnen deze   
      materialen eventueel verhuurd worden en inkomsten leveren.    
        

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             bouwstelling                                                                        stenenmachine 
 

      
☺ Nieuwe investeringen in muziekinstrumenten voor een lokale, culturele groep uit LA, die 
      muziek maakt en danst, werden dit jaar wegens gebrek aan budget niet gedaan.  

 
De instrumenten in het Kenniscentrum worden uitgeleend voor 
repetities en uitvoeringen, waar de groep een bescheiden 
verdienste aan overhoudt.  
Zij werken samen met de school, eerder werd een koor 
gevormd en er worden muzieklessen en culturele dans 
gegeven.  

 
 
 
 

 uitvoering openingsceremonie 

 
 
A5. OVERIG 
 

☺ De NGO status, die jaarlijks wordt verlengd, werd door de Ghanese Overheid afgegeven 

     op basis van een jaarverslag en een accountantsverklaring. 
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B. ACTIVITEITEN IN NEDERLAND 
 
B1. ACTIES 
 
Om extra inkomsten te genereren voor het noodlijdend schoolbudget hield Bokemei ook dit jaar 
verschillende acties: 

 
- Straatcollecte in Amsterdam 

De jaarlijkse straatcollecte werd gehouden in Amsterdam voor de Bokemei int. School. Naast 
een mooie opbrengst van bijna € 1.500 creëerde het kansen om Bokemei’ s activiteiten te 
promoten onder de bevolking en kwamen contacten tot stand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

straatcollecte Amsterdam 
 

 
-Bokemei Run    
In juli organiseerde renner Bob Bock voor de 5e keer de Bokemei Run in het Amsterdamse 
Westerpark. Door de extreme hitte waren er veel minder deelnemers, toch werd nog € 250  
opgehaald.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
- Muntenactie/ Kinderboerderij t Brinkie steunt Bokemei 
 

 
Ook dit jaar zamelde Muntenactie weer vreemde munten 
en papiergeld in voor ondersteuning  

       van de actie met Wilde Ganzen. In 2018 werd totaal  
€ 10.135 gedoneerd.  
 
Als tegenprestatie helpt Bokemei vreemde munten 
inzamelen en met het sorteren van munten. 
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 - Acties met supermarkten: 
Samen met managers, personeel en klanten van supermarkten werden succesvolle statiegeld  
acties gehouden om geld voor een nieuwe schoolbus en kinderen te steunen die geen of weinig 

schoolgeld kunnen betalen (totaal: € 7.800).              
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B2. COMMUNICATIE EN PROMOTIE 
 
Bokemei communiceert over actualiteiten met foto’s en filmpjes op haar Facebook pagina en 
met de kwartaal nieuwsbrief. Daarnaast geeft zij informatie tijdens allerlei geldinzamelingsacties 
om de activiteiten van Bokemei in Ghana te belichten. 
 
                                                                   
B3. SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES 
 
- Bokemei onderhoudt contact met Recogin, die de maatschappelijke belangen van Ghanezen in 
Amsterdam behartigt. Deze koepelorganisatie herbergt vele Ghanese organisaties.   
- Contact en samenwerking met organisaties in Ghana en Nederlandse organisaties die actief 
zijn in andere ontwikkelingslanden, waarbij kennis en ervaringen worden uitgewisseld. 
- Samenwerking met Muntenactie, voor wie wij buitenlands geld verzamelen en die ons 
financieel ondersteunt met bijdragen voor diverse doelen.  
- Samenwerking met Ghanese ambassade: diverse gesprekken werden gevoerd over de huidige 
situatie en beleidslijnen in Ghana, bekeken wordt waar de behoeften liggen.  
 
B4. MAATSCHAPPELIJKE STAGES 
 
In 2018 meldden zich geen leerlingen voor een maatschappelijke stage bij Bokemei (Stage4jou). 
Toch vinden we het belangrijk dat zij wel betrokken blijven voor inzet bij onze acties. 
 
                                                           
 
B5. PROFESSIONALISERING 
 
Bestuur en kerngroep namen deel aan bestuurstrainingen, web seminars en aan de Partin dag. 
Aan andere (beginnende en gevorderde) organisaties die in Ghana werkzaam zijn bood 
Bokemei op hun verzoek support en advies om mee te denken en oplossingen te vinden.  
 
 

4. Balans per 31 december 2018, Resultatenrekening 2018 en toelichtingen  
 
Zie bijlage en/of financiële jaarrapportage op onze website www.bokemei.nl 
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Activiteitenplan 2019 

In 2019 ligt de focus op de volgende 3 speerpunten: 
 
1. Extra inspanningen om het schoolbudget te verhogen. Het merendeel van de schoolkinderen 
uit arme gezinnen kan geen volledig schoolgeld betalen, waardoor de uitgaven de inkomsten 
overtreffen. Ontvangen donaties worden voornamelijk besteed aan leermaterialen, school 
voorzieningen, personeelssalarissen en lopende vaste kosten als water, benzine en elektra. 
Extra inspanningen zullen worden geleverd om ook wat kinderen uit rijkere gezinnen op te 
nemen die meer kunnen betalen en om meer donateurs te werven, zodat de overgang naar 
financiële zelfstandigheid wordt bereikt (streefdatum: 1-9-2021). Hiervoor is verbetering van 
communicatiemiddelen en inzet van promotiematerialen nodig om (nieuwe) donateurs en 
sponsors aan te trekken.  
 
2. Ontwikkeling van het kenniscentrum met praktijkwerkplaatsen. 
Investeren in inkomen generende en duurzame projecten om school en kenniscentrum blijvend 
in stand te houden. Het regelen van beheer, invulling en inrichting van praktijkonderwijs voor het 
voortgezet voorbereidend beroepsonderwijs, de Junior High School (JHS).  
In de werkplaatsen kunnen de leerlingen tijdens en na de driejarige JHS opleiding 
praktijkervaring opdoen en zich voorbereiden op de beroepspraktijk via een erkende 
vakopleiding en door contacten met het bedrijfsleven aan werk geholpen of met de opzet van 
een eigen bedrijfje.  

3. De afbouw van een nieuwe ruimte met een verdieping erop waarin ontbrekende 
praktijklokalen (bouw-hout-metaal) worden gehuisvest.  
 
Hiernaast zijn aandachtspunten: 

Training en professionalisering 
Professionalisering van het bestuur in Ghana is een vereiste om haar beheer en toezicht functie 
voor de toekomst te optimaliseren. In dit kader achten we het aantrekken van goed management 
en beheer van belang. Daarnaast is een voortdurende training van het schoolpersoneel een 
voorwaarde om kwalitatief goed onderwijs aan te blijven bieden. Na de proefperiode van het 
Montessori onderwijs bij de kleuterklassen wordt bekeken of dit geschikt is voor de hele school. 
Ook voor Nederland geldt dat uitbreiding van vrijwilligers en professionalisering van bestuur en 
vrijwilligers continue nodig zijn om beleid en toenemende activiteiten te ondersteunen.  
 

Weeskinderenproject 
De ondersteuning van de inmiddels 5 overgebleven families om hun weeskinderen onderwijs te 
laten volgen wordt langzaam afgebouwd. De kinderen wonen te ver van de Bokemei int. School.  
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5. Gegevens organisaties in Nederland en Ghana 

 
 
 
Gegevens organisatie in Nederland 
 
Naam    : Stichting Bokemei 
Vestigingsadres  : Tweede Nassaustraat 17-c, 1052 BK Amsterdam 
Post adres   : Postbus 14756, 1001 LG Amsterdam 
Telefoonnummer  : Tel. 06-23929720 / 020-6826352 
Emailadres   : info@bokemei.nl 
Website   : www.bokemei.nl 
Facebook                               : www.facebook.com/bokemei 
Inschrijving KvK A’dam : 34178606 
Belastingdienst  : ANBI status  
Bankrekeningnummer : NL 41 INGB 000 9435539 
 
Contactpersoon 
Naam    : Lea Kloosterman, secretaris 
Telefoonnummer  : 06-23929720 / 020-6826352  
Email adres   : mjkloosterman@online.nl                                                     
 
 
 
Gegevens organisatie in Ghana 
 
Naam    : Bokemei Foundation 
Correspondentie adres          : P.O. Box  LA 118, LA-Accra, Labitengahe G113/2 , LA-Accra         
Vestiging adres:             : N.W. Teshie / Tebbibiano, near May Fair Estate, Accra 
Woonplaats   : Teshie, Accra 
Emailadres   :  info@bokemei.nl 
Contactpersoon  :  S.A. Abbey, voorzitter, tel. 00233-541809391 / 06 22017010. 
Vervangend contactpersoon :  Djarkwei Fattal Abbey Jerry, bestuurslid, tel. 00233-242615118 

Bank    :  Ghana Commercial Bank Ltd. 
Swift/Bic   :  GHCB GHAC 

Bank rekeningnummer          : 105 11300 10883 

Bank adres   :  Branch Ministries, Accra, Ghana 
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