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1.   Inleiding 
 
 
Ons bestuur bestaat op dit moment uit vier personen. Er is wel een wisseling geweest: 
bestuurslid Jeannette Buys heeft ons verlaten. Truus de Koning heeft haar opgevolgd. 
Tijdens onze bestuursvergadering 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 2017 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 onze aanvraag ivm de vastenactie. 
In het jaarverslag 2016 en de plannen voor 2017 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 2017, 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 zeven bijlagen de specificatie van kosten. 
 
Tijdens ons bezoek in Ghana hebben we buiten onze stichting om ook veel voor andere 
mensen kunnen betekenen. 
Zo hebben we een boer, waarmee we in gesprek waren op de farmersday van 1 
december in contact gebracht met the Young Harvest Foundation en met Ibrahim Salifu, 
omdat hij graag wilde leren hoe je op een natuurlijke manier de grond kunt bemesten. 
Een mandenmaakster die haar manden altijd via een contactpersoon verkoopt en dus 
minder verdiend dan de werkelijke prijs hebben we in contact gebracht met Genesis. Deze 
jonge man koopt voor een Britse vrouw manden op voor een goede prijs. 
Twee jonge mannen die nu nog in Accra wonen, willen hun bestaan gaan opbouwen in 
hun geboorteplaats, nl. Bolgatanga. Wij hebben ze in contact gebracht met Carola 
Donkers van de stichting talentsbeyondlimits om te bekijken of deze stichting iets voor hen 
kan betekenen. 
 
Ook hebben we een gesprek gehad met de secretaris van de bisschop om te bespreken 
om wat voor manier we toestemming van de bisschop krijgen voor een aanvraag bij de 
vastenactie 2019. We moeten dan als stichting een samenwerking met hun aangaan. 
WOM maakt een voorstel voor een baobabproject en dat sturen we in februari of maart 
door naar de secretaris van de bisschop. 
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2. Activiteiten 2017 
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 2017                                                                                                                                     
We hebben de volgende activiteiten gedaan 

1. Subsidie aangevraagd bij Vraag en Aanbod voor het jaar 2018 
2. Tekst website aangepast en in het Engels vertaald 
3. Subsidie aangevraagd bij de Soroptimisten voor 2017 met een goede financiële 

onderbouwing. Dit is goedgekeurd en op 4 november is er een bridgetoernooi 
geweest waarbij geld opgehaald werd voor de reparatie van het fabriekje in 
Dorungo. 

4. Op 24 juni 2017 tijdens het Afrikafestival in het Thiemepark te Nijmegen en op 25 
juni tijdens het Streekgala informatie gegeven over onze stichting aan bezoekers en 
een mooie kraam ingericht en spulletjes verkocht. 

5. Vierdaagselopers gezocht die zich wilden laten sponsoren voor onze stichting. We 
hebben twee lopers bereid gevonden dit te doen, namelijk Sanderien van den Bos 
en Nol Bernards. 

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

7. Mensen die meededen aan de fietsvierdaagse, namelijk Nanne Duffhues, 
Sanderien en Marijke van den Bos laten sponsoren 

8. Onze donateurs op de hoogte gesteld door middel van het verspreiden van een 
nieuwsbrief. Ook informatie gegeven over periodieke giften. 

9. Individuele donateurs en ons eigen netwerk benaderd met deze nieuwsbrief. 
10. De contactlijst met individuele donateurs uitgebreid n.a.v. de schenkingen. 
11. Gevraagd of we mee kunnen doen aan de vastenactie 2017/2018 en contact 

opgenomen met Wijchen Wereldwijd. Helaas is de aanvraag niet goedgekeurd. 
Daarna besproken aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen en in Ghana 
mogelijke projecten besproken. 

12. Contact opgenomen met de bisschop van Bolgatanga om de aanvraag voor de 
vastenactie 2019 te bespreken. 

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

14. Contact opgenomen met de band van Edwin van den Bos om te vragen of ze een 
benefietconcert willen geven. 

15. Een nieuw fotoboekje gemaakt 
16. Contact opgenomen met het kookcollege Wijchen om de mogelijkheid van een 

benefiet kookbijeenkomst te bespreken. 
17.  Lege flessenactie gehouden bij Jan Linders en Albert Heijn (geld AH wordt gestort 

in 2018) 
18. In de boerderijwinkel de Vormer een schap ingericht met informatie over onze 

stichting 
19.  Nieuwe bestuursleden gezocht en contact gehad met een Ghanese vrouw om te 

bespreken of zij iets kan betekenen. Dit gesprek wordt vervolgd in het nieuwe jaar. 
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20.  Contact gelegd met ROC, sector techniek voor een sponsorproject, maar de sector 
techniek ziet daar geen mogelijkheden voor. 

21.  Aan zaal 4 gevraagd of ze ons weer willen sponsoren. 
22.  Lid geworden van het Ghanese platform  

Deze vrouw is erg blij met haar nieuwe woning die we in 2017 hebben 
laten maken 
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3. Financiële verantwoording 2017 
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. 

Tabel 1 

Inkomsten  Uitgaven   

Banksaldo 31/12/16 871,90 Bankkosten 117,77  

Sponsor Kusi 390,00 Bankkosten 
onderzoek 

27,50 zie 1 

Sponsors algemeen 1781,50 Overboeking WOM 
(1) 

1000,00 zie 2 

Subsidie Vraag en Aanbod 500,00 Bankkosten 
overmaken 

50,00  

Verkoop sheabutter en 
baobabolie 

13,50 PC Extreme 40,35  

Verkoop koffie, thee 
vierdaagse 

65,50 fotoboekjes 97,45  

Verkoop flessenzakken 8,00 Kamer van 
koophandel 

7,50 uittreksel ivm 
vastenactie 

Verkoop groente 25,00 4 foto’s 4,20 zie 4 

Opbrengst Afrikafestival 51,80 WOM (2) 500,00 Zie 3 

Opbrengst Streekgala 44,50 pasbijdrage 20,00  

Opbrengst Vierdaagse 357,00 kraam huur 24 juni 12,50  

Opbrengst fietsvierdaagse 425,00 kasopname Ghana 386,64 zie 5, 6, 7 

Opbrengst Goede doelshop 60,05 idem 386,21 zie 5, 6, 7 

Opbrengst flessenactie Jan 
Linders 

90,00 idem 389,95 zie 5, 6, 7 

Subsidie soroptimisten 1200,00 idem 386,68 zie 5, 6, 7 

  idem 386,61 zie 5, 6, 7 

  idem 248,32 zie 5, 6, 7 

Totaal inkomsten 5873,75 Totaal 4081,88  

  Banksaldo 31/12 1791,87  
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1. Het bankkosten onderzoek hebben we in gang gezet, omdat de overmaking van 
1000,00 euro naar WOM maar niet op hun rekening bijgeschreven werd. Het duurde dit 
keer erg lang, waarschijnlijk in verband met vakantie rondom nieuwjaar. 

2. Voor de bouw van 2 nieuwe kamers hebben we 1000,00 euro aan Wom betaald 

3. Voor de reparatie van de Zabzua mill hebben we 500 euro aan WOM betaald. In dit 
fabriekje werken 25 weduwen. 

 
4. Aan een vierdaagseloper en aan Zaal4 hebben we 4 foto’s gegeven met dank voor 

hun steun. 
 
5. In Ghana hebben we geld gegeven aan Francis Anaabah voor de bouw van een huis 

en de reparatie van een ander huis (bijlage 3), voor de school van 6 jongeren (bijlage 
4), aan Kusi voor zijn schoolkosten (bijlage 5) en aan WOM voor de bouw van een 
woning (bijlage 6). In de bijlagen vindt u de  specificatie van de kosten. 

 
6. We hebben ook geld opgenomen voor een kleine gift aan Malik, waarmee hij zijn eigen 

schoenenwinkel kan beginnen. We hebben aan Malik 266 GHC gegeven. Hiervan is 
48 voor Hillary Adongo, omdat hij Malik zal begeleiden in het opzetten van een eigen 
bedrijf. Aan Wom hebben we nog een keer 266 GHC gegeven. Als de start van het 
bedrijf goed verloopt zal Hillary dit geld op kunnen halen bij WOM in januari of februari. 

      Hillary houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen. 
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7. Verder hebben we in Ghana verschillende dingen gekocht die we weer willen 
verkopen, zoals stof voor knikkerzakjes, 4 waaiers, een tas en 6 armbandjes. Kosten 

hiervoor waren in totaal 145 GHC. (bijlage7) 
4. Plannen 2018 
 
a. Korte termijn doelstelling 
Eind november 2017 zijn we weer naar Ghana gegaan. 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.  
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. Regelmatig contact houden met Malik en zijn begeleider Hillary Adongo om de 

voortgang van zijn eigen bedrijf te kunnen volgen. 
 
Educatie en emancipatie van weduwen: 
De reparatie van de Dorungo Mill voltooien. We hebben hiervoor subsidie van de 

soroptimistenclub Batenburg en omstreken gekregen. Eventueel een dak plaatsen op de 
Zabzoaga mill in Kuboko. Daar werken 130 weduwen van 5 verschillende 

Deze vrouw is ook erg blij met haar nieuwe huis. Ze begon te 
dansen toen ze ons zag. 
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gemeenschappen, nl. Yelwaka, Kamega, Kuboko, Zigorei, Zabzoaga,. Zij hebben zelf al 
het fabriekje gebouwd. 
 
Bouwen van huizen 
Er zijn veel weduwen die een kamer nodig hebben of waarvan de kamer gerepareerd 
moet worden 
- weduwe Cynthia Agora in het plaatsje Nyarjge heeft nog één kamer nodig voor haar 

kinderen 
- weduwe Agoboba. De muren moeten nog gepleisterd worden. 
- weduwe Margaretha, haar man is overleden in 2011, maar hij was toen bezig met de 

bouw van vier kamers. Er is afgesproken dat ze straks twee kamers mag afmaken. 
- 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 gebouw. 
Zij heeft nog één kamer nodig voor haar twee kleinkinderen. 

 
b.  Activiteiten om geld binnen te halen 
 
1. Subsidie aanvragen bij Vraag en Aanbod voor het jaar 2019 
2. Subsidie aanvragen bij Tweedehands winkel De Cirkel 
3. Project indienen voor de vastenactie 2019. Met Wom is afgesproken dat we een 

project indienen voor de ontwikkeling van een baobabplantage. Zij zullen hiervoor een 
voorstel schrijven. 

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

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

6. Onze donateurs op de hoogte blijven stellen van onze stichting door middel van het 
verspreiden van twee nieuwsbrieven in 2018 

7. Een powerpoint maken met belangrijke foto’s. 
8. Ons eigen netwerk aanspreken 
9. Contact opnemen met Rotary West Maas en Waal i.v.m. het Groot Dictee of een andere 

sponsoractiviteit 
10. 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 na onze reis naar Ghana en een interview voor de 
Wijchense omroep  

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

12.  Afrikafestivals en Streekgala in de gaten houden en daar met een kraam staan  
13.  Contact opnemen met de Wilde Ganzen.  
14.  Contact opnemen met Ghanese gemeenschappen in Nederland en bekijken wat ze 

voor ons kunnen betekenen. 
15.  Een benefietdiner of een kunstveiling organiseren 
16.  Toestemming vragen bij de gemeente voor een collecte 
17.  Sponsoractiviteit organiseren bij Hart for her 
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18.  Contact opnemen met culturele antropologie om filmpje WOM te laten zien                                                                                                                                                                                                                       

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

  

Deze grindymill in Kuboko heeft nog 
een dak nodig. 
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5. Begroting 2018 
 
In 2017 hadden we ruim € 5700 te besteden. Dat is  iets minder  dan in 2016. Dat is 
jammer, maar we willen in 2018 onze groei proberen te vergroten 

 

 

  

Verwachte inkomsten Verwachte uitgaven 

Restant 2016 €  1791,87 Bankkosten € 150,00 

Vierdaagse € 400,00 PC Extreme € 38,30 

Individuele sponsors € 1700,00 Overschrijvingskosten € 100,00 

Scholenactie € 500,00 Ansichtkaarten € 50,00 

Bedrijven € 500,00 Bouwproject € 2000,00 

Fietsvierdaagse € 400,00 Kindereducatie € 1000,00 

Vraag en aanbod € 500,00 Vrouweneducatie € 2100,00 

Benefietdiner € 500,00 Onvoorziene kosten € 51,70 

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

Festivals €100,00   

Hart for her €100,00   

Collecte €100,00 Reserve € 191,87 

Totaal €5731,87 Totaal € 5731,87 
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6. Slotwoord 
 
In 2017 hebben we meer geld besteed aan de educatie van de weduwen en de kinderen 
dan in de voorgaande jaren. Met name door de reparatie van een grindy mill 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. 
Ook hebben we 7 kinderen kunnen ondersteunen, door hen via de contactpersoon 
uniforms, sandalen, schoolboeken enz. te laten kopen. 
Een jongeman hebben we een gift gegeven voor de start van de verkoop van schoenen. 
We worden door zijn begeleider op de hoogte gehouden hoe dat verloopt. 
Ook hebben we ervoor gezorgd dat Teni, de dochter van een weduwe, naailessen kan 
volgen. Er is voor twee jaar betaald. Dat geld hadden we vorig jaar aan de docent van 
Akulkma gegeven, maar Akulkma is na één maand met de lessen gestopt. Gelukkig kan 
Teni nu de lessen volgen. 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 
2018 te kunnen voortzetten. 
 
Daarnaast blijven we natuurlijk de weduwen die op dat 
moment geen onderkomen hebben, ondersteunen door 
woningen voor hen te bouwen. 

Teni gaat nu naailessen 
volgen bij docent Gladys 
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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 
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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: specificatie bouwen van 2 kamers 
 
 

  

No Item Unit	
price 

Quantity	
Needed 

Total Euro 

1 Building	fee 500 2 1.000  

2 Cement 35 40 1.400  

3 Coal	tar 15 8 120  

4 Zinc 300 3 900  

5 wood 30 36 1.080  

6 Binning	wire	and	
roofing	fate 

130 2 260  

7 Roofing	cost 200 2 400  

8 Windows 60 6 180  

9 Doors 150 2 300  

10 Transportation 60 2 120  

11 Wawa	Board 30 16 480  

12 Total	   6.240 1140 
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Bijlage 2 Pleisteren en maken van de vloeren van de Zabzua 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 pictures 100  100  

12 travelling	costs 100  100  

 Total   2460 450 
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Bijlage 3: aan Francis Anaabah hebben we 6284 gegeven voor de schoolkosten van 6 
kinderen, de bouw van 1 kamer en de reparatie van  kamer en 1 keuken en ook geld voor 
het kopen van materiaal, waarmee weduwe Aginga, de moeder van Akulpaka en Adongo, 
manden kan maken 
 
Bouw kamers 

Naam Benodigdheden Prijs per item GHC Euro 

Akujri nieuwe 
kamer 

window/door 28 5 x 28= 140  

 window louvre 12 3 x 12 = 36  

 hout voor het dak 22 7 x 22 = 154  

 zink  16 20 x 16 = 320  

 2 arbeiders per dag 40 3 x 40 = 120  

 4 stukadoors per dag 160 2 x 160 = 320  

 Subtotaal  1928 354 

Akujri reparatie 
kamer 

raam/deur 28,00 3 x 28 = 84  

 hout voor het dak 20 10 x 20 = 200  

 pleisteren kamer en 
muren 

22,00 4 x 22 = 88  

 transport 30,00 4 x 30 = 120  

 arbeider per dag 20 3 x 20 = 60  

 stukadoor per dag 40 3 x 40 = 120  

 cement 34,00 3 x 34 = 102  

 voedsel arbeiders 200,00 200  

 Subtotaal  974 179 

 Totaal  2902 533 
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Naam Benodigdheden prijs per item GHC Euro 

weduwe Aworijo 
reparatie kamer 

raam 50 3 x 50 = 150  

 deur 22 3 x 22 = 66  

 multiplex 28 3 x 28 = 84  

 raam louvre 18 3 x 18 = 54  

 wawaboard 28 3 x 28 = 84  

 Subtotaal  438 81 

weduwe Aworijo 
reparatie keuken 

zink voor het dak 16 9 x 16 = 144  

 hout voor het dak 22 4 x 22 = 88  

 wawaboard 28 3 x 28 = 84  

 pleisteren 22 10 x 22 = 220  

 transport 30 10 x 30 = 300  

 cement 34 3 x 34 = 102  

 timmerman  150  

 voedsel arbeiders  150  

 Subtotaal  1238 228 

 Totaal  1676 309 
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Bijlage 4 Schoolkosten 6 jongeren en materiaalkosten manden 
 

Naam Benodigdheden Prijs per item GHC Euro 

Akulkpa en 
Adongo 

boeken 50 2 x 50 = 100  

 uniform 30 2 x 30 = 60  

 rugzak 45 2 x 45 = 90  

 sandalen 25 2 x 25 = 50  

 pen en marker 10 2 x 10 = 20  

 materiaal manden 10 8 x 10 = 80  

 Subtotaal  350 65 

4 Kinderen van 
weduwe Tenia 

uniform 30 4 x 30 =  120  

 boeken 25 4 x 25 = 100  

 schoolgeld junior 
high school 

60 2 x 60 = 120  

 schoolgeld senior 
high school 

250 250  

 schoolgeld senior 
high school 

270 270  

 Subtotaal  920 170 

 Totaal  1270 235 

 
 
 
Het totaal is dan 5848 GHC. We hebben hem echter 6364 gegeven, dat is 1162 euro. Hij 
had van vorig jaar nog 200 over. Daardoor heeft hij nu een reserve van 716,00 GHC. Dit 
kan hij eventueel besteden aan de reparatie van het huis van weduwe Aginga, de moeder 
van Akulkpa en Adongo. Voorwaarde hiervoor is echter wel dat ze uiterlijk in januari zelf 
de muren gerestaureerd hebben door klei op de gaten en scheuren te doen. 
Ook kunnen er onvoorziene kosten zijn die nu niet meegenomen zijn in de berekening. 
Hij houdt ons op de hoogte. 
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Bijlage 5: Schoolkosten Kusi 
 

Naam Benodigdheden Prijs per item GHC Euro 

Kusi reis van Bongo 
naar Goka 

154 2 x 154 = 308  

 boek science 50 50  

 boek mathematics 45 45  

 boek agriculture 62 62  

 boek social 35 35  

 boek animals and 
housekeeping 

45 45  

 boek physics 70 70  

 calculator 70 70  

 schooltas 45 45  

 uniform 45 45  

 notebook 7 9 x 7 = 63  

 schoenen 25 25  

 broek en shirt 45 45  

 bed in Bongo 115 115  

 extra voedsel 81 81  

 rente mobile money 11 11  

 Subtotaal  1115 206 

 reis Bongo naar 
Goka 

154 154  

 uniform 45 45  

 vervoer bed, 
kluisje, eten, huur 
kamer 

421 421  

 Subtotaal  620 115 

 Totaal  1735 322 

 
 
 
Kusi had in september 620 GHC geleend voor de senior high school in Goka . 
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Bijlage 6: kamer voor Cynthia, via WOM 
 
 
 

Naam Benodigdheden Prijs per item GHC euro 

weduwe Cynthia cement 35 6 x 35 =  210  

 zink 350 2 x 350 = 700  

 hout voor het dak 30 18 x 30 = 540  

 wawaboard 25 6 x 25 =150  

 3 & 4 inches 
spijkers 

100 2 x 100 = 200  

 binning wire and 
roofing Felt 

30 2 x 30 = 60  

 Coal Tar 20 5 x 20 = 100  

 Timmerman 250 2 x 250 = 500  

 arbeiders 500 500  

 deuren 180 2 x 180 = 360  

 ramen 100 2 x 100 = 200  

 transport 100 2 x 100 = 200  

 Totaal  3720 680 
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We hebben WOM 4000 GHC gegeven . Dat is  730 euro  

Voor Cynthia wordt nu een nieuwe kamer 
gebouwd. 
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Bijlage 7: overige kosten 
 
 

Naam benodgdheden prijs per item GHC Euro 

bedrijfje Mailik  532 532  

Vervoerskosten 
project 
Bongo/Zaare 

 75 2 x 75 = 150  

vervoerskosten 
bezoek Kusi in 
Goka 

 69 2 x 69 = 138  

herdenkingsceremo
nie Portia 

 8 6 x 8 = 48  

  Subtotaal 868  

Stof knikkerzakken  20 20  

4 waaiers  15 4 x 15 = 60  

6 armbandjes  6 6 x 6 = 36  

tas  29 29  

  Subtotaal 145  

  Totaal 1013 185 
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Totaal uitgegeven: 2264 euro + 50 euro extra 
WOM + 106 extra Francis  = 2420 euro 
In Ghana hebben we 2184,41 opgenomen en 
270 euro voorgeschoten uit eigen 
portemonnee. Deze 270 euro wordt in 2018 
van de rekening afgeschreven. 
Van het opgenomen geld 2184,41 is  35,01 
opnamekosten. 
In totaal was er dus beschikbaar 2184,41 - 
35,01 + 270 = 2419,40 
 

Kusi zit nu op de Senior High School in Goka.  
Hij zei: “ mijn toekomst begint hier.” 
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De grindy mill in Zabzua is nu volledig gerepareerd 


