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1.   Inleiding 

Ons bestuur bestaat op dit moment uit vier personen, namelijk Truus de Koning, Enna van 
der Sluis, Frank van Beuningen en Marijke van den Bos. 
Tijdens onze bestuursvergaderingen zijn ook altijd Jos Duffhues en Nanne Duffhues 
aanwezig als meedenkers en deskundigen met betrekking tot de situatie in de Upper East 
van Ghana. 

In 2018 zijn we als bestuur vier keer bij elkaar gekomen om de voortgang van de 
actiepunten te bespreken en nieuwe actiepunten vast te stellen. Tussendoor hebben we 
nog een keer met twee bestuursleden overlegd over de activiteit bij Hart for Her van 2 
november. Verder hebben we overleg gehad met de voorzitter van de Kunstkring Wijchen 
om de mogelijkheid van een kunstveiling te bespreken. 
In het jaarverslag 2017 en de plannen voor 2018 hebben we veel actiepunten benoemd en 
een behoorlijke begroting opgesteld. In hoofdstuk 2 kunt u lezen welke actiepunten 
gerealiseerd zijn, in hoofdstuk 3 de financiële verantwoording 2018, in hoofdstuk 4 vindt u 
nieuwe actiepunten terug en in hoofdstuk 5 de nieuwe begroting. Het slotwoord en de 
contactgegevens staan in hoofdstuk 6 en 7. 
Verder vindt u in zes bijlagen de specificatie van kosten van de bouw of reparatie van 
kamers, de schoolkosten en het afmaken van de Zabzoaga en Dorungo mill. 
In 2018 zijn we zelf niet naar Ghana geweest. Onze contacten met WOM (widows and 
Orphans Movement) en met Francis Anaabah verliepen per mail. Dat was niet altijd 
makkelijk, omdat Francis Anabaah niet zo kundig is in het versturen van mails. Meestal 
moest hij wachten tot één van zijn kinderen thuis was en hem kon helpen. Ook het 
communiceren in de Engelse taal was af en toe ingewikkeld door een taalbarrière. 
We zijn wel heel erg blij dat hij steeds de moeite neemt om onze vragen te beantwoorden 
en zich in te zetten voor weduwen in Zaare. 
We hebben van Francis Anabaah en van WOM begrepen dat het regenseizoen in 2018 
heel heftig is geweest, waardoor enkele huizen die niet in goede staat waren, ingestort 
zijn. 

De aanvraag bij de vastenactie voor een baobabproject, waarover we vorig jaar 
geschreven hebben, is niet gelukt. WOM heeft een heel mooi project geschreven en we 
hebben dat ook weer opgestuurd naar de secretaris van de bisschop, zoals we 
afgesproken hadden. Na enkele mailtjes van onze kant kregen we een reactie van de 
secretaris. Ze hebben geen vertrouwen in een vruchtbare samenwerking met WOM, 
omdat WOM tot dan toe geen contact met hen hadden opgenomen, terwijl we afgesproken 
hadden dat wij als stichting een samenwerking zouden aangaan met het bisdom in 
Bolgatanga en niet WOM. Op onze opmerking daarover hebben we nooit meer iets 
gehoord. Jammer van het extra werk van WOM en van ons. 

Verder heeft onze stichting niet het Goede Doelen Keurmerk van CBF (Centraal Bureau 
voor Fondsenwerving), omdat we de minimale jaarlijkse bijdrage van 250 euro te hoog 
vinden. Wel voldoet onze stichting aan de eisen van de belastingdienst. Wij zijn super 
transparant door de financieel verslagen op onze website te plaatsen en door jaarlijks 
onze sponsors te laten weten wat we met hun bijdrage gedaan hebben. 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2. Activiteiten 2018 
Randvoorwaarden 
Om de Anbi-status te behouden is het belangrijk dat er duidelijke informatie op de website 
staat, met name het jaarverslag, het financiële verslag, de adresgegevens, gegevens 
bestuursleden en het rekeningnummer. Aan deze voorwaarden hebben we voldaan. 

Activiteiten 2018                                                                                                                                    
We hebben de volgende activiteiten gedaan 

1. Subsidie aangevraagd bij Vraag en Aanbod voor het jaar 2019 
2. In mei 2018 gecollecteerd in Wijchen West: Aalsburg en de Blauwe Hof 
3. Op 24 juni 2018 tijdens het Afrikafestival in het Thiemepark te Nijmegen informatie 

gegeven over onze stichting aan bezoekers en een mooie kraam ingericht en 
spulletjes verkocht. 

4. Vierdaagselopers gezocht die zich wilden laten sponsoren voor onze stichting. We 
hebben een loper bereid gevonden dit te doen, namelijk Kees van den Bos 

5. Tijdens de Vierdaagse op de dag van Wijchen koffie aangeboden aan de lopers en 
de gelegenheid tot wc-bezoek tegen een vrijwillige bijdrage. 

6. Onze donateurs op de hoogte gesteld door middel van het verspreiden van twee 
nieuwsbrieven.  

7. Individuele donateurs en ons eigen netwerk benaderd met deze nieuwsbrief. 
8. De contactlijst met individuele donateurs uitgebreid n.a.v. de schenkingen. 
9. Contact opgenomen met VONK, een vrouwennetwerk in Wijchen om te bespreken 

of  wij op hun bijeenkomst iets mogen vertellen over onze stichting 
10.Contact opgenomen met het kookcollege Wijchen om de mogelijkheid van een 

benefiet kookbijeenkomst en een veiling van kunstwerken te bespreken. 
11. Contact opgenomen met 9 kunstenaars om te bespreken of zij een kunstwerk ter 

beschikking willen stellen voor de veiling. Zij hebben dit allemaal toegezegd. 
12.  Op een avond: Ieder zijn verhaal, informatie gegeven over onze stichting. 
13.Op 2 november een informatie-activiteit georganiseerd bij Hart for Her, waarbij er 

verschillende workshops en optredens waren, namelijk workshops Afrikaanse zang 
en Afrikaanse dans en een optreden van een djembégroep. Ook de film: a widows 
cry vertoont. 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14.Aan zaal 4 gevraagd of ze ons weer willen sponsoren. 
     15. Aan de supermarkt Jumbo (twee filialen) gevraagd of we een statiegeldactie   
 mogen opzetten (mocht niet). 
     16. Via een brief bedrijven benaderd die zich bezighouden met de bouw/het onderhoud 
 van huizen met de vraag of zij ons willen sponsoren. Dat heeft 150 euro    
 opgeleverd. 
     17. Subsidie aangevraagd bij Tweede Hands winkel de Cirkel, maar zij sponsoren   
 alleen Wijchense goede doelen voor Wijchen zelf en geen projecten in het   
 buitenland. 
      18. Contact opgenomen met de Rotary Club en gevraagd of we een keer tijdens een  
 vergadering iets mogen vertellen over ons project.  Dit hebben we op 27 december  
 2018 gedaan. 
      19. Een radio interview gehad bij de Wijchense omroep op 28 oktober 2018 
      20. Een televisie-interview gehad bij de Wijchense omroep op 2 november 2018 
      21. Ideeën aangedragen voor het Afrikaanse project op basisschool de Trinoom 

 

Weduwe Apolo Anamkuliya uit Zaare 
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3. Financiële verantwoording 2018 
De kosten voor de website zullen jaarlijks terugkomen. Voor het hebben van een zakelijke 
rekening (= verplicht voor een stichting) worden hogere kosten in rekening gebracht dan 
bij een privérekening. Ook voor het overboeken van geld naar een buitenlandse rekening 
en het opnemen van geld in Ghana worden altijd kosten berekend door de bank. 

1. In 2017 hebben we in Ghana 270 euro voorgeschoten uit onze eigen portemonnee. 
Dat bedrag hebben we begin 2018 weer op onze privérekening gestort.                 

Inkomsten Uitgaven

Banksaldo 
31/12/2017

1791,87 Opname 250,00 1

sponsors algemeen 3515,00 bankkosten 121,69

sponsors Kusi 307,00 WOM 1000,00 2

sponsor 
kindereducatie

75,00 Overschrijvingskost
en 

200,00

verkoop tas 6,00 bankpasje 20,00

statiegeldactie AH 160,00 Overboeking 20,00 1

Vraag en Aanbod 1000,00 Postzegels 8,30

Collecte 415,00 WOM 1000,00 3

Afrikafestival 70,00 PC Extreme 40,35

Verkoop boek 25,00 Postzegels 8,30

Sponsoring 
vierdaagse

605,00 Postzegels en 
enveloppe

9,25

Koffieverkoop 
vierdaagse 

110,40 WOM 1000,00 4

Verkoop fruit 63,00 Afrikafestival 12,50

Poolparty 230,00 WOM 1000,00 5

Paulus Mundial 50,00 F Anabaah 800,00 6

Hart for her 107,50 Western Union 54,90 7

Rotary Club WBT 250,00 Flyer 2 november 16,50 8

ARN BV 750,00 Zoe Zulu 39,33 9

F Anabaah 800,00 10

foto’s 9,40 11

WOM 850,00 12

WOM 850,00 13

Totaal 8110,52

Totaal 9530,77 saldo 31/12/2018 1420,25
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2. De overboeking van 1000 euro naar WOM is voor de reparatie van de Dorungo grindy 
mill. Er waren echter wat problemen. De kinderen van de Landlord wilden niet dat de 
mill gerestaureerd zou worden. Op dit moment wordt naar een oplossing gezocht. De 
1000 euro blijft hiervoor gereserveerd.  

3. De 2e overboeking naar WOM is voor 1 kamer van Margaretha en nog 20 euro voor de 
Dorungo mill 

4. De 3e overboeking is voor 1 kamer van Margaretha. (zie bijlage 3) 

5. De 4e overboeking is voor het dak en het pleisteren van de muren aan de buitenkant 
van de Zabzoaga mill (zie bijlage 5) 

6. De overboeking naar Francis is voor verschillende dingen (zie bijlage 1) 

7. Via Western Union geld overgemaakt naar Paul Aduko voor reiskosten terug naar 
Bolgatanga, naar zijn moeder die weduwe is en extra geld om daar een bestaan te 
kunnen opbouwen met zijn moeder. 

8. Voor de activiteit op 2 november een flyer gemaakt. 

9. Voor de activiteit op 2 november Zoë betaald voor haar workshop Afrikaanse zang. 

10. De overboeking van 800 euro naar Francis Anabaah is voor de reparatie van het huis 
van weduwe Adeghere (zie bijlage 2) 

11. fotovoorbeelden voor het maken van foto’s op canvas 

12. De overboeking van 850 euro is voor het maken van een woning voor weduwe Apolo 
Anamkuliya uit Zaare (zie bijlage 4) 

13. De tweede overboeking van 850 euro is voor het maken van een woning voor weduwe 
Azapoka Ayamga uit Yorogo (zie bijlage 6) 

Inkomsten: 

Er zijn veel vaste sponsors, die maandelijks of jaarlijks een bedrag overmaken. Verder 
hebben we ruim 1000 euro opgehaald tijdens de collecte en de vierdaagse. Ook heeft een 
kennis een poolparty georganiseerd voor onze stichting. Het bedrag van de statiegeldactie 
bij Albert Heyn is in januari 2018 op de rekening gestort. Op het Afrikafestival hebben we 
enkele dingen verkocht, bananenkoekjes, 2 rammelaars, 1 waaier, een knikkerzakje. 
baobabolie, sheabutter, en armbandjes. Daarnaast hebben we ook wat groente en fruit uit 
onze moestuin verkocht. Ook heeft de activiteit bij Hart for her wat geld opgeleverd. En de 
bijdrage van stichting Paulus Mundial is voor onze hulp aan een Afrika project op 
basisschool de Trinoom. 
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4. Plannen 2019 

a. Korte termijn doelstelling 
Naar aanleiding van onze mailcontacten met WOM en Francis Anabaah  hebben we de 
volgende doelstellingen opgesteld. 

Educatie van kinderen en jongeren: 
1. Ervoor zorgen dat Kusi zijn school kan afmaken en een beroepsopleiding kan gaan 

volgen.  
2. Akulpaka en Adongo financieel blijven ondersteunen, zodat zij ook hun school kunnen 

afmaken. 
3. Bekijken welke kinderen nog meer onze steun nodig hebben. 

Educatie en emancipatie van weduwen:   
Op dit moment weten we niet of er fabriekjes zijn die gerepareerd moeten worden. 
Scholingen voor weduwen, zoals leren weven kosten teveel geld voor ons budget, dus dat 
is nu niet mogelijk. Wel willen we bekijken of het baobabproject realiseerbaar is met hulp 
van Wilde Ganzen en de soroptimistenclub Batenburg. 
Weduwe Adeghere heeft een stalletje nodig voor haar schapen en geiten, een ruimte waar 
ze ’s avonds en ’s nachts kunnen staan, zodat ze niet gestolen worden of weglopen. 

Bouwen van huizen  
Er zijn veel weduwen die een kamer nodig hebben of waarvan de kamer gerepareerd 
moet worden. Van de eerste drie weduwen op deze lijst is de kamer waarin zij woonden 
volledig ingestort. Zij hebben dus het eerst hulp nodig. 
- weduwe Pualina Ayinga uit Sumburungu 
- weduwe Akapue Aberekai uit Sumburungu 
- weduwe Georgina Adabase uit Soe 
-  weduwe Margeret Agana uit Kandiga 
- weduwe Agana Agia uit Zaare 

Verder hebben de volgende weduwen nog hulp nodig:  
- weduwe Cynthia Agora in het plaatsje Nyarjge heeft nog één kamer nodig voor haar 

kinderen 
- weduwe Mapoka. Het dak van haar woning moet vervangen en de muren gepleisterd 

worden. Verder laten we eventueel een kamer voor haar 20jarige dochter bouwen. 
- weduwe Akapaale. Er zit een groot gat in de muur en het dak lekt. De beste optie is een 

nieuwe kamer bouwen. Zij wil ook graag een kamer voor haar 15 jarige zoon, maar dat 
gaan we alleen doen als hij terug naar huis komt en meehelpt met de bouw van de 
kamer voor zijn moeder. 

- weduwe Aropaka. De community waar zij woont heeft al een kamer voor haar gebouwd. 
Zij heeft nog één kamer nodig voor haar twee kleinkinderen. 

�8



b.  Activiteiten om geld binnen te halen 

1. Subsidie aanvragen bij Vraag en Aanbod voor het jaar 2020 
2. Via een brief bedrijven benaderen die zich bezighouden met de bouw/het onderhoud 

van huizen 
3. Een actie op een school, bijvoorbeeld een lagere school of VMBO Canisius college, 

afdeling VMBO of met het Maaswaalcollege. Hiervoor een programma ontwikkelen. 
4. Onze donateurs op de hoogte blijven stellen van onze stichting door middel van het 

verspreiden van twee nieuwsbrieven in 2019 
5. Een powerpoint maken met belangrijke foto’s. 
6. Ons eigen netwerk aanspreken
7. Een folder maken en deze verspreiden onder mogelijke donateurs en rondbrengen bij 

winkels, scholen en andere publieke gebouwen, zoals bibliotheek, zwembad, Cultureel 
Centrum ‘t Mozaïek

8. Mensen die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse, de fietsvierdaagse of aan een 
andere sportieve activiteit meedoen, laten sponsoren. 

9.  Afrikafestivals en Streekgala in de gaten houden en daar met een kraam staan, 
eventueel Afrikafestival in Hertme  

10.  Op de activiteit van het Afrika Museum in mei informatie geven over onze stichting. 
11.  Het project baobabplantage van WOM vertalen in het Nederlands en daarmee contact  

opnemen met Wilde Ganzen en de Soroptimistenclub 
12.Contact opnemen met Ghanese gemeenschappen in Nederland en bekijken wat ze 

voor ons kunnen betekenen. 
13.  Een benefietdiner en een kunstveiling organiseren op 21 maart 
14.  Contact opnemen met culturele antropologie om filmpje WOM, a widows cry  te laten   

zien 
15.  Op de vrouwendag van 8 maart de film a widows cry laten zien en zo aandacht vragen 

voor onze stichting
16.  Bij netwerk Vonk de film a widows cry laten zien en een gesprek hebben over de 

situatie van weduwen in de Upper East van Ghana 
17.  Collecteren in de maand mei in Wijchen West en Huurlingsedam of Kerkeveld 
18.  Een dansfeest organiseren bij Thuis bij Fien                                                                                                                                                                                                                 
Genoeg plannen, maar hierin zullen we tijdens onze vergaderingen een keuze moeten 
maken en prioriteiten moeten stellen. 
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5. Begroting 2019 

In 2018 hadden we ruim € 7000 te besteden. Dat is  iets meer  dan in 2017, maar dat komt 
ook omdat ons beginkapitaal al ruim 1700 euro was. We willen in 2019 onze groei 
proberen te vergroten. 
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Verwachte inkomsten Verwachte uitgaven

Restant 2018 € 1420,25 Bankkosten € 200,00

Vierdaagse € 700,00 PC Extreme € 42,00

Individuele sponsors € 3500,00 Overschrijvingskosten € 200,00

Collecte € 500,00 Ansichtkaarten € 50,00

Bedrijven € 500,00 Bouwproject € 3300,00

Fietsvierdaagse € 500,00 Kindereducatie € 1000,00

Vraag en aanbod € 500,00 Vrouweneducatie € 3000,00

Benefietdiner € 800,00 Onvoorziene kosten € 51,70

Verkoop spullen € 40,00 Kosten stands € 50,00

Festivals € 100,00 Huur ruimte Benefietdiner € 300,00

Veiling kunstwerken € 500,00 Boodschappen Benefietdiner € 200,00

Dansfeest € 500,00 Boekjes € 100,00

Nieuwe t-shirts € 150,00

Reserve € 891,80

Totaal €9560,25 Totaal €9560,25

Dak voor de Zabzoaga mill geplaatst



6. Slotwoord 

In 2018 hebben we weer meer geld besteed aan de educatie van de weduwen en de 
kinderen dan in de voorgaande jaren. Met name door de reparatie van twee grindy mills 
hebben we in één klap 155 weduwen kunnen helpen. Dat vinden we heel prettig, omdat 
door de ondersteuning van weduwen ze hun eigen inkomen kunnen genereren en ze 
daardoor ook beter in staat zijn de schoolkosten voor hun eigen kinderen te betalen. Deze 
kinderen kunnen door naar school te gaan een betere toekomst krijgen. 
Ook hebben we 3 kinderen kunnen ondersteunen, door hen via de contactpersoon 
uniforms, sandalen, schoolboeken enz. te laten kopen. En natuurlijk Kosi die nu op de 
senior high school zit. 
Een jongeman hebben we een gift gegeven voor de reiskosten naar zijn geboorteplaats, 
waar hij weer samen met zijn moeder een bestaan wil opbouwen. Hij woonde al 10 jaar in 
Accra, maar daar zijn de kosten voor levensonderhoud veel duurder en bovendien werd 
het Artcentrum van Accra verhuisd naar een andere plek, waardoor het moeilijker werd zijn 
spullen te verkopen. De naailessen van Teni zijn voor twee jaar betaald. Eind 2019 
bekijken we of we haar derde jaar ook gaan financieren. 
We hopen de trend voor meer hulp aan de educatie van de weduwen en de kinderen in 
2019 te kunnen voortzetten. 

Daarnaast blijven we natuurlijk de weduwen die op dat moment geen onderkomen 
hebben, ondersteunen door woningen voor hen te bouwen. 
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7.  Contactgegevens 

7.1   In Ghana 

• Widows and Orphans Movement, Bolgatanga.                                                             
Madame Betty, tel. 00233244956370 en Fati Abigail, womghana2000@yahoo.com, 
www.womghana.org,  

• Francis en Teni Anaabah, Bolgatanga (Zaare), 00233244403662, 
anaabahfc@yahoo.com,  

• Ibrahim Salifu, Greenhouse in Karimenga, 00233208913117 of 00233249333184,  
ibrahimsalifu938@yahoo.com, www.greenhouseghana.com 

7.2 In Nederland 

• Stichting Zaare, Wijchen, voorzitter en penningmeester Marijke van den Bos, tel.
(0031)0246420829, secretaris Enna van der Sluis, bestuurslid Frank van 
Beuningen, bestuurslid Truus de Koning, vrijwilligers; Jos Duffhues en Nanne 
Duffhues. 

• www.zaare.nl  

 mail@zaare.nl 

 marijke@zaare.nl 

 frank@zaare.nl 

 ennavandersluis@gmail.com 

 truus.de.koning1@gmail.com 

 instagram: stichtingzaare 

 www.facebook.com/stichtingzaare 

           Bankrekeningnummer NL68TRIO0390274240 

Kamer van koophandel : 59472871 

RSIN    : 853509165 
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Bijlage 1:  Kosten Francis Anaabah 

Naam benodigdheden prijs per item totaal GHC

Te weinig  
gegeven in 2017

1494

Subtotal 1494

Kosi travelcosts 3 x 154 462

animal science 
book

45 45

science book 50 50

book agriculture 62 62

excersisebook 
agriculture

86 86

mathematics 45 45

physics book 70 70

book social 55 55

notebooks 7 10x 7= 70

extra shoes 30 30

sandals 25 25

soup 100 100

extra food 100 100

travel bag 200 200

Subtotal Kosi 1800

Akulpaka en 
Adongo

school bags x 2 30 60

sandals x 2 30 60

excercisebooks 20 40

Math. sets x 2 4 8

Chaph books x 2 2 4

drawing books x 
2

2 4

pens x 2 2 4

Mathematic and 
English books x 2

90 180

Extra classes x 2 30 60

Subtotal 420
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We hebben 800 euro gestort. 

De reparatie van de huizen van 2 weduwen waren duurder dan in 2017 gepland, 
omdat de GHC minder waard werd, er meer materiaal nodig was en er meer 
mensuren nodig waren om de kamers mooi af te werken, vandaar het tekort van 
1494. 

House of Akugre 3 bags of cement 34 105

workers 2 x 40 80

Subtotal 185

Plastering house 
mother 
Akulpaka

460

Total 4359 793
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Bijlage 2, reparatie huis weduwe Adeghere 

No Item Amount cost (Gh) Euro

1 Brinks 850pcs 350.00

2 Mason 550.00

3 Carpenter 500.00

4 Zinc one packet 450.00

5 Wood 2 x 4 (@gh23.00) 14 pcs 322.00

6 Roofing nails one pk 30.00

7 Nails 4” and 3” one pk 22.00

9 Plastering materials 10 trips (motor 
king)

300.00

10 Cotal (mixing material 8gls @gh22.00) 176.00

11 3 mason @gh50.00 per mason x 2 300.00

12 4 labourers @30.00 per person x 2 240.00

13 2 doors and window frames 2 x 8 
@gh40.00 x 6

320.00

14 Window carriers and louvers 120.00

15 2 doors (gh150.00 per one ) 300.00

16 12 bags of cement for the base and 
floor 

420.00

Total 4400.00 800
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Bijlage 3:  Kosten Bouw kamers Margaretha 
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DETAILS QTY UNIT FREQUNIT RATE AMOUNT

(A) ROOFING GHC GHC euro
2/4 Wood 36 Woods 1 once  	 25,00  	 900,00 

2/6 Wood 3 Woods 1 once  	 35,00  	 105,00 

1/9 Wood 8 Woods 1 once  	 50,00  	 400,00 

Zinc 4 Packet 1 once  	330,00  	 1.320,00 

Binding Wire 8 wires 1 once  	 6,00  	 48,00 

Felt 3 sets 1 once  	 7,00  	 21,00 

Zinc Nails 3 boxes 1 once  	 20,00  	 60,00 

3 Inches Nails 1 box 1 once  	 60,00  	 60,00 

4 Inches Nails 1 box 1 once  	 55,00  	 55,00 

planing and cutting 17 Wood 1 once  	 5,00  	 85,00 

Wawa Board 14 boards 1 once  	 40,00  	 560,00 

Labour cost 1 carpenter 1 once  	800,00  	 800,00 

fuel 5 gallons 1 once  	 25,00  	 125,00 

SUB TOTAL 4539,00 826,00
(B) BUILDING

Sand 3 trips 1 once  	250,00  	 750,00 

Stones 1 trip 1 once  	450,00  	 450,00 

Iron rods 26 rods 1 once  	 28,00  	 728,00 

quarter rod 10 rods 1 once  	 5,00  	 50,00 

Binding wire 10 wire 1 once  	 6,00  	 60,00 

Cement 20 bags 1 once  	 35,00  	 700,00 

Blocks 400 blocks 1 once  	 3,00  	 1.200,00 

Labour cost: Concrete mixers 2 peple 4 days  	 35,00  	 280,00 

                     Mortar 2 peple 4 days  	 30,00  	 240,00 

                     Mession 2 peple 1 once  	500,00  	 1.000,00 

Fuel for Monitoring 5 gallons 1 once  	 25,00  	 125,00 

SUB TOTAL  5.583,00 1015,00

C. PLASTERING

Smoth Sand 1 trip 1 once  	250,00  	 250,00 

Cement 10 bags 1 once  	 35,00  	 350,00 

water 10 drums 1 once  	 10,00  	 100,00 

Labour cost: Mortar 2 pepole 4 days  	 30,00  	 240,00 

                         Mession 1 person 1 once  	400,00  	 400,00 

SUB TOTAL  1.340,00 244,00
GRAND TOTAL  11.462,00 2085,00



Bijlage 4: Budget kamer weduwe Apolo Anamkuliya uit Zaare 

We hebben 850 euro gestort ivm bankkosten 

No Item Unit  Price Quantity 
needed

Total

1 Building fee 500 1 500.00

2 Cement ( 20 per a room ) 40 20 800.00

3 Coal Tar ( 4 gallons  per 
room )

20 4 80.00

4 Zinc ( 1 and half packets  
per room )

360 1,5 120.00

5 Wood  2 x 6    18 pieces 40 16 x 3= 48 1680.00

6 Binning wire and roofing fate 30 1 30.00

7 Nails 100 1 100.00

8 Roofing cost 300 1 300.00

9 windows 60 1 60.00

10 Doors 200 1 200.00

11 Transportation 60 2 120.00

4410

Cost of building 1 room 805 Euros
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Bijlage 5: afmaken Zabzoaga mill 

Dak 

No Item Unit Price Quantity 
needed

Total Euro

1 Wood 2x6 31 5 184

2 Wood 2x4 18 36 648

3 Wood 1x9 37 5 185

4 Wawa board 37 7 185

5 Packet of zinc 175 One and half 540

6 Pounds of nails 3’’ 3 6 18

7 Pounds of nails 4’’ 3 6 18

8 Box of roofing nails 20 2 40

9 Felt 10 10

10 Krokro Lock 50 50

11 Pair of inches 8 4 32

12 Machine Boys 50 50

13 Transportation 70 70

14 Quarter rods 5 5 25

15 workmanship 400

Total 2,456 450,00
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Pleisteren  muur en vloer Zabzoaga mill 

No Item Unit Prize Quantity  
needed

Total Euro

1 Sand 200 1 trip 200

2 Stones 400 1 trip 400

3 Cement 35 30 1,050

4 Mixing Mortar 25 4days 100

5 Mason 1 300 300

6 Transportation 80 80 80

7 Loading and down 
loading

2 60 60

8 Hiring of Barrel 5 cedis 4 days 20

9 Water -- -- --

10 Feeding    workers 50 50

11 travelling 100 100

12 pictures 100 100

Total 2,460 451,00
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Bijlage 6:  Budget kamer weduwe Azapoka Ayamga 

Wij hebben 850 euro gestort.

No Item Unit  Price Quantity 
needed

Total

1 Building fee 500 1 500.00

2 Cement ( 20 per a room ) 40 20 800.00

3 Coal Tar ( 4 gallons  per 
room )

20 4 80.00

4 Zinc ( 1 and half packets  
per room )

360 1,5 120.00

5 Wood  2 x 6    18 pieces 40 16 x 3= 48 1680.00

6 Binning wire and roofing fate 30 1 30.00

7 Nails 100 1 100.00

8 Roofing cost 300 1 300.00

9 windows 60 1 60.00

10 Doors 200 1 200.00

11 Transportation 60 2 120.00

4410

Cost of building 1 room 805 Euros
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