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1.   Inleiding 
 
 

Ons bestuur bestaat op dit moment uit vier personen. Tijdens onze bestuursvergadering is 
ook altijd Jos Duffhues aanwezig als meedenker en deskundige met betrekking tot de 
situatie in de Upper East van Ghana. 
 
In 2016 zijn we als bestuur drie keer bij elkaar gekomen om de voortgang van de 
actiepunten te bespreken en nieuwe actiepunten vast te stellen. Tussendoor hebben we 
nog twee keer met drie bestuursleden overlegd over onze acties tijdens de vierdaagse en 
het geplande benefietconcert. 
In het jaarverslag 2015 en de plannen voor 2016 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 2016, 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 de bijlagen de specificatie van kosten. 

   Bijschrift foto: Kusi voor zijn nieuwe kamer  
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2. Activiteiten 2016 
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 2016 

We hebben de volgende activiteiten gedaan 

1. Subsidie aangevraagd bij Vraag en Aanbod voor het jaar 2017 
2. Een fototentoonstelling in de bibliotheek in Wijchen gehad 
3. Voorlichting over de stichting gegeven bij de studiekring 
4. Basisscholen in Wijchen benaderd met de vraag of zij een sponsoractie willen 

opzetten voor onze stichting. 
5. Visitekaartjes en flyers in het Engels laten drukken 
6. Tekst website aangepast en in het Engels vertaald 
7. Subsidie aangevraagd bij de Soroptimisten en bij tweedehandswinkel de Cirkel 
8. Op 19 juni 2016 tijdens het Afritafestival in het Thiemepark te Nijmegen informatie 

gegeven over onze stichting aan bezoekers en een mooie kraam ingericht. 
Ghanese bananenkoekjes, sheabutter, knikkerzakjes en vogelkastjes verkocht en 
aan de kinderen een kleurplaat uitgedeeld. 

9. Vierdaagselopers gezocht die zich wilden laten sponsoren voor onze stichting. We 
hebben drie lopers bereid gevonden dit te doen, namelijk Elfrida Borsboom, Nol 
Bernards  en Theo Sutters. 

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

11. Drie nieuwsbrieven gemaakt met een overzicht van wat er tot nu toe gebeurd is, 
namelijk een reisverslag december 2015, een nieuwsbrief mei en een nieuwsbrief 
oktober 2016. 

12. Individuele donateurs en ons eigen netwerk benaderd met deze nieuwsbrieven. 
13. De contactlijst met individuele donateurs uitgebreid n.a.v. de schenkingen. 
14. Een artikel geplaatst in de Wegwijs n.a.v. onze reis in december 2015 en in 

december 2016 een artikel met onze stand tijdens het kerstsprookjesfestijn. 
15. Artikelen geplaatst bij de Wijchense omroep, en Wijchens nieuws 
16. Contact gelegd met de bisschop in Bolgatanga. 
17. I.p.v. het benefietconcert hebben we meegedaan aan het kerstsprookjesfestijn op 

18 december 2016 
18. Een mooi bord voor onze kraam gemaakt. 
19. Contact gehad met een onderwijzer van een basisschool om mogelijkheden voor 

een goededoelenactie voor Stichting Zaare op de school te bespreken.  
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3. Financiële verantwoording 2016 

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. 
 
In 2016 hebben we naast de gebruikelijke kosten, zoals hierboven benoemd, nog andere 
overheadkosten gemaakt, namelijk visitekaartjes en flyers in het Engels laten afdrukken.  
    

 
1. Voor de bouw van 2 huizen is 1000,00 euro aan WOM betaald 
2. Aan Francis Anabaah is in totaal 653,00 euro betaald. De specificatie hiervan vindt 

u in bijlage 1 
3. Aan WOM is 2650,00 euro betaald voor o.a. de reparatie van de grindy mill. Een 

specificatie vindt u in bijlage 2, 3 en 4. 
4. In december is nog een keer 1000,00 betaald aan WOM. Hiervan was 82 euro voor 

Malik. Hij kan daarmee een diploma halen om een eigen bedrijf te beginnen. De 
rest van dit bedrag was nog voor de reparatie van de grindymill en de kamers  Het 
restant (181,35) is bedoeld om een begin te maken met de bouw van een nieuwe 
kamer. 

5. De opbrengst van het Afrikafestival komt door de verkoop van bananenkoekjes, 
vogelkastjes (30 euro), sheabutter en knikkerzakjes. 

6. Een echtpaar uit Wijchen heeft voor hun 40jarig huwelijksfeest een bijdrage voor de 
stichting gevraagd. Deze bijdrage vindt u terug in sponsors algemeen. 

7. Op 18 december zijn we o.a. gesponsord door Zaal 4 en hebben bezoekers van het 
kerstsprookjesfestijn achteraf nog bedragen gedoneerd. 

Inkomsten Uitgaven 

Restant 2015 € 918,98 WOM (1) € 1000,00 

Vrouweneducatie € 600,00 PC Extreme € 38,30 

Sponsors Akulkma € 400,00 lamineren foto’s € 10,40 

Sponsors Kusi € 100,00 memorystick € 9,88 

Sponsors algemeen (6) € 2648,00 naaimachine Akulkma € 120,00 

Opbrengst Afrikafestival  (5) € 110,00 flyers € 42,39 

Opbrengst vierdaagse € 858,00 huur kraam Afrikafestival € 12,50 

Vraag en aanbod € 500,00 koop vogelhuisjes € 90,00 

Sponsors Portia € 460,00 visitekaartjes € 26,56 

Verkoop creme € 5,00 2 Waka waka lampen € 58,00 

Verkoop vogelkastjes € 71,00 bank Bolgatanga (2) € 467,69 

Verkoop groente en fruit € 80,00 bank Bolgatanga (2) € 185,31 

Opbrengst 18 december  (7) € 551,50 WOM (3) € 650,00 

  WOM (3) € 1000,00 

  WOM (3) € 1000,00 

  overschrijvingskosten € 175,00 

  bankkosten € 82,53 

  kosten bankpasje € 20,00 

  naailessen Akulkma € 400,00 

  stof flessenzakken € 43,02 

  WOM (4) € 1000,00 

Totaal € 7302,48 Totaal € 6431,58 

Banksaldo 31-12-2016 € 871,90   
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In 2016 hebben we de volgende dingen gerealiseerd: 

 
Bouw voor huizen van weduwen: 

1. Eén woning van weduwe Anyazeem Asumah, waarvan het dak ingestort was, is 
gerepareerd   

2. Begin 2016 is gestart met de bouw van 4 woningen voor de weduwen Anjadinne, 
Azone, Asompoka en Atiporka . De woningen zijn eind 2016 afgemaakt met ramen, 
deuren en cementen vloeren . 

3. Voor weduwe Agoboba en een weduwe uit Bongo worden drie nieuwe kamers 
gebouwd. 

4. Op de keuken in de compound van Kusi wordt een dak geplaatst en op de hele 
compound wordt een cementen vloer aangelegd. Verder krijgt de kamer van de 
moeder van Kusi nog een extra deur.                                                                                                                                                                                                             

 
Educatie van jongeren: 

1.  Kusi heeft een Waka waka lamp gekregen, zodat hij nu ’s avonds zijn huiswerk kan 
maken. Ook is zijn health insurance voor 2 jaar weer betaald en heeft hij geld 
gekregen voor boeken, een uniform en een rugzak. 

2. Portia is een wees van 19 jaar. Haar moeder is in april 2016 overleden. Zij wil heel 
graag haar senior high school afmaken. We hebben het eerste schooljaar voor haar 
betaald na een actie van Nanne en Frank. Helaas is ze 30 november overleden. De 
kosten die gemaakt zijn voor de aanschaf van de boeken hebben we teruggekregen. 
Hiervan is 300 GHC betaald voor de examenkosten van Kusi en het restant 200 GHC 
kunnen we in 2017 besteden. 
 

3. Akulkma is een tienermoeder. Zij wil graag naaister worden. Er is een naaimachine 
voor haar gekocht en de naailessen voor drie jaar zijn betaald na een actie van Renée. 

4. Voor de zussen van Akulkma, namelijk Akulpaka en Ndongo zijn uniformen, sandalen 
en schoolbenodigdheden gekocht. 

5. Malik, een wees van 19 jaar kan door onze bijdrage een diploma halen om een eigen 
bedrijf te beginnen. Hij wil schoenen gaan verkopen. 

 
Educatie en emancipatie van weduwen: 

De fabriek in Kusunaba, waar 60 weduwen sheabutter maken en jonge weduwen ook dat 
vak kunnen leren was in een zeer slechte staat. In de muren zaten veel gaten en het dak 
was lek. Door geld aan WOM te geven, kon deze fabriek weer gerepareerd worden, 
waardoor 60 weduwen hun werk kunnen blijven doen en in hun eigen levensonderhoud 
kunnen voorzien. 

Ook hebben we aan deze weduwen een Waka wakalamp gegeven. 

Een weduwe met 4 kinderen heeft ook een Waka wakalamp gekregen 
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Bijschrift foto: De binnenkant van de grindy mill  
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4. Plannen 2017 
 
a. Korte termijn doelstelling 
Augustus 2016 zijn we weer in Ghana geweest. Naar aanleiding van ons bezoek 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. Waarschijnlijk heeft hij daarvoor een fiets nodig, omdat de afstand tussen zijn 
huis en zijn nieuwe school 15 kilometer is. 

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

3. Bekijken welke kinderen nog meer onze steun nodig hebben. 
4. Malik ondersteunen met de start van zijn eigen bedrijf via microkrediet. 
 
Educatie en emancipatie van weduwen: 
De reparatie van twee grindy mills, namelijk één in Binaba en één in Dorungo. De kosten 
hiervoor zijn beraamd op respectievelijk 6.563,00 GHC en 5.068,00 GHC. Dat is 11.631,00 
GHC: 2770 euro.  Op de grindy mill van Binaba werken 40 weduwen en op de grindy mill 
van Dorungo werken 25 weduwen. 
 
Bouw van nieuwe woningen: 
In december 2016 kregen van WOM foto’s toegestuurd van 2 huizen die ingestort zijn. 
We hebben al een bedrag van 257,30 overgemaakt en willen in 2017 het resterende 
bedrag overmaken, nadat we een calculatie van WOM hebben gekregen. 
Verder kunnen we het niet plannen. We weten niet of en hoeveel woningen er nu in 
slechte staat zijn. Wel willen we aan WOM voorstellen dat ze aan de weduwen leren hoe 
ze hun huizen moeten onderhouden, zodat voorkomen kan worden dat deze woningen 
instorten.  

    Bijschrift foto: deze weduwe gaan we in 2017 helpen. 
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b. Activiteiten om geld binnen te halen 

1. Subsidie aanvragen bij Vraag en Aanbod voor 2018 

2. Subsidie aanvragen bij de Soroptimisten voor 2017 met een goede financiële 
onderbouwing 

3. Subsidie aanvragen bij tweedehands winkel De Cirkel 

4. Vragen of we mee kunnen doen aan de vastenactie 2017/2018 en contact opnemen 
met Wijchen Wereldwijd 

5. Via een brief bedrijven benaderen die zich bezighouden met de bouw/het onderhoud 
van huizen 

6. Een actie op een school, bijvoorbeeld een lagere school of ROC Nijmegen, afdeling 
techniek of VMBO Canisius college, afdeling VMBO of met het Maaswaalcollege. 
Hiervoor een programma ontwikkelen. 

7. Onze donateurs op de hoogte blijven stellen van onze stichting door middel van het 
verspreiden van twee nieuwsbrieven in 2017 

8. De website actualiseren en ook onze facebookpagina. Deze ook vertalen in het Engels. 

9. Een powerpoint maken met belangrijke foto’s. 

10.  Ons eigen netwerk aanspreken 

11. Contact opnemen met Rotary West Maas en Waal i.v.m. het Groot Dictee 

12.  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; een krantenartikel regelen voordat we weer naar Ghana gaan en 
een interview voor de Wijchense omroep  

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

14. Afrikafestivals in de gaten houden en daar met een kraam staan 

15. Contact opnemen met VONK, een vrouwennetwerk in Wijchen om te bespreken of wij         
   op hun bijeenkomst iets mogen vertellen over onze stichting 

16. Contact opnemen met de band “the New Hips” om te bekijken of ze nog een   
     benefietconcert willen geven. Eventueel ook met RivMoryz of de band van Edwin van 
       den Bos. 

17. Contact opnemen met de Wilde Ganzen. 

18. Contact opnemen met Ghanese gemeenschappen in Nederland en bekijken wat ze 
voor ons kunnen betekenen. 

 

Genoeg plannen, maar hierin zullen we tijdens onze vergaderingen een keuze moeten 
maken en prioriteiten moeten stellen. 

 



 

 10 

5. Begroting 2017 
 
In 2016 hadden we ruim € 6700,00 te besteden. Dat is € 2700,00 meer dan in 2015. Er zit 
dus een behoorlijke groei in onze financiële middelen en dat willen we in 2017 in ieder 
geval zo houden, liever nog vergroten. 

 

 

  

Verwachte inkomsten Verwachte uitgaven 

Restant 2016 € 871,90 Bankkosten € 130,00 

Vierdaagse € 820,00 PC Extreme € 38,30 

Individuele sponsors € 1000,00 Overschrijvingskosten € 100,00 

Scholenactie € 500,00 Fotoboekje € 100,00 

Bedrijven € 500,00 Bouwproject € 1800,00 

Fietsvierdaagse € 254,00 Kindereducatie € 1000,00 

Vraag en aanbod € 500,00 Vrouweneducatie € 2770,00 

Benefietconcert € 500,00 Onvoorziene kosten € 90,50 

Verkoop spullen € 183,00 Kosten stands € 50,00 

Soroptimisten € 1565,00 T-shirts € 100,00 

  Ansichtkaarten € 50,00 

  Reserve € 465,10 

Totaal € 6693,90 Totaal € 6693,90 
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6. Slotwoord 
 
In 2016 hebben we meer geld besteed aan de educatie van de weduwen en de kinderen 
dan in de voorgaande jaren. Met name door de grindy mill te repareren, hebben we in één 
klap 60 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. 
We hopen dat we deze trend in 2017 kunnen voortzetten. 
 
Daarnaast blijven we natuurlijk de weduwen die op dat moment geen onderkomen 
hebben, ondersteunen door woningen voor hen te bouwen. 
 

  Bijschrift foto: ingestort huis van een weduwe, die we in 2017 gaan helpen  
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7.   Contactgegevens 

7.1   In Ghana 

• Widows and Orphans Movement, Bolgatanga.                                                             
Madame Betty, tel. 00233244956370, 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 Jeannette Buijs, vrijwilligers; Jos Duffhues en Nanne 
Duffhues. 

• www.zaare.nl  

 mail@zaare.nl 

 marijke@zaare.nl 

 frank@zaare.nl 

 ennavandersluis@gmail.com 

 buijs.jeannette@gmail.com 

 instagram: stichtingzaare 

 www.facebook.com/stichtingzaare 

 

 Bankrekeningnummer NL68TRIO0390274240 

Kamer van koophandel : 59472871 

RSIN    : 853509165 

 

  

mailto:womghana2000@yahoo.com
http://www.womghana.org/
mailto:anaabahfc@yahoo.com
mailto:ibrahimsalifu938@yahoo.com
http://www.greenhouseghana.com/
http://www.zaare.nl/
mailto:mail@zaare.nl
mailto:marijke@zaare.nl
mailto:frank@zaare.nl
mailto:ennavandersluis@gmail.com
mailto:buijs.jeannette@gmail.com
https://www.instagram.com/stichtingzaare/
https://www.instagram.com/stichtingzaare/
http://www.facebook.com/stichtingzaare
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Bijlage 1: specificatie van de 653,00 en 75 euro betaald aan Francis Anabaah 
 

 
 
 
 
 
  

Naam Benodigdheden GHC Euro 

Kusi Health insurance 80,00 20,00 
8 exercisebooks 12,00 3,00 
8 notebooks 40,00 10,00 
1 bag 50,00 12,50 
roof kitchen 600,00 140,00 
door room 60,00 15,00 
cement compound 360,00 90,00 

Totaal 1202,00 290,50 

Portia Agobga schoolkosten 730,00 180,00 
kosten boeken 500,00 114,00 

Totaal 1230,00 294,00 

Akulpaka 10 books 12,00 3,00 
1 bag 50,00 12,50 
6 notebooks 18,00 4,50 
math.set 4,00 1,00 
2 pennen en 2 potloden 4,20 1,00 
sandalen 20,00 5,00 
uniform 32,00 8,00 

Totaal 140,20 35,00 

Adongo 5 books 6,00 1,50 
1 bag 50,00 12,50 
6 notebooks 18,00 4,50 
math.set 4,00 1,00 
2 pennen en 2 potloden 4,20 1,00 
sandalen 20,00 5,00 
uniform 32,00 8,00 

Totaal 134,20 33,50 

Totaal  2706,40 653,00 
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Bijlage 2: specificatie afmaken van 4 huizen 

 

  Naam Benodigdheden GHC euro 

Weduwe 
Atiporka 

5 x cement= 5x35 175 39,23 

2 ramen = 2 x 60 120 26,90 

1 deur 150 33,63 

Totaal 445 99,76 

Weduwe 
Asompoka 

1 raam 60 13,45 

3 deuren= 3 x 150 450 100,89 

3 x cement = 3 x 35 105 23,54 

Totaal 360 137,88 
 

Weduwe Azone 6 x cement = 6 x 35 210 47,00 

4 x coating = 4 x 15 60 13,45 

2 deuren = 2 x 150 300 67,26 

2 ramen = 2 x 60 120 26,90 

Totaal 690 154,59 
 

Weduwe 
Anjadinne 

2 ramen = 2 x 60 120 26,90 

1 deur 150 33,63 

3 x cement = 3 x 35 105 23,54 

Totaal 
 

375 84,07 

Totaal 4 huizen  1870 476,30 
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Bijlage 3: specificatie bouw 3 nieuwe kamers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijschrift foto: ingestorte huis van 
weduwe Agoboba 

 
  

No Item Unit  Price  Quantity needed Total GHC Totaal euro 

2 Building fee 300 3 900.00 201,72 

4 Cement ( 20 per a room ) 35 60 800.00 179,32 

5 Coal Tar ( 4 gallons  per room ) 15 12 180.00 40,34 

6 Zinc ( 1 packets  per room ) 280 3 840.00 188,27 

7 Wood  3 x 6 = 18 pieces 26 26 x 3 
78 

2046,00 430,99 

8 Binning wire and roofing fate 30 3 90.00 20,17 

9 Nails 100 3 300.00 67,24 

10 Roofing cost 150 3 450.00 101,86 

11 windows 60 3 180.00 40,34 

13 Doors 150 3 450.00 101,86 

15 Transportation 60 5 300.00 67,24 

Totaal    6535.00 1439,35 
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Bijlage 4: kosten reparatie grindy mill 
     
   

  Bijschrift foto: buitenkant van de grindy mill 

 

No Item Unit Price Quantity 
needed 

Total GHC Totaal euro 

1 Sand Smooth ( five trips ) 200.00 5 1,000.00 224,06 

2 Stones   ( two trips 250.00 2 500.00 112.03 

3 Cement  ( plastering and 
floor ) 

35.00 40 1,400.00 313,80 

4 Zinc 270 2⅟2 675.00 151,30 

5 wood 28..00 18 508.00 113,90 

6 Nail s 130 1 130.00 29,15 

7 Carpenters  labour cost 350 1 350.00 78,47 

8 Masons Labour cost 700 1 700.00 156,92 

9 Labourers 15 x2 20  days 600.00 134,50 

10 Transport 200 1 200.00 44,84 

11 Monitoring 50  10 500.00 112,03 

 Total   6.563.00 1471,00 

 


