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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 2019 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 Benefietdiner en 
kunstveiling op 21 maart. Verder hebben we overleg gehad met de voorzitter van de 
Kunstkring Wijchen om de mogelijkheid van een kunstveiling te bespreken in het nieuwe 
kunstcentrum dat voorlopig gevestigd is in het oude gemeentehuis. 
In het jaarverslag 2018 en de plannen voor 2019 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 2019, 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 van de bouw of reparatie van 
kamers en van de schoolkosten van 5 jongeren en een verantwoording van de 
geldopnames in Ghana. 

In 2019 zijn we vanaf eind november 4 weken in Ghana geweest. We hebben daar weer 
met eigen ogen gezien wat er in 2018 en 2019 gerealiseerd is door onze bijdragen. Ook 
hebben we Teni ontmoet die in het laatste jaar van de naailessen zit. Zij maakt goede 
vorderingen en we hopen dat ze een baan als naaister kan vinden. Verder wil 
tienermoeder Akulpaka graag een weefcursus volgen. Ook heeft Kosi verteld dat hij in de 
toekomst een opleiding wil volgen waarmee hij docent landbouw kan worden om zo de 
boeren een nieuwe, moderne manier van het verbouwen van gewassen aan te leren. Dus 
geen gebruik van kunstmest meer, maar van organische mest. Een heel mooi streven van 
hem. We hebben Martin ontmoet, een gehandicapte jongen die niet goed kan lopen. We 
hebben een fiets voor hem gekocht, zodat anderen hem kunnen vervoeren. 
Helaas hebben we ook te horen gekregen dat er in de Upper East zeker 16 weduwen met 
hun kinderen dakloos geworden zijn door de aanhoudende, felle regen. 

Onze stichting heeft 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 financiële verslagen op onze website te plaatsen en door jaarlijks onze sponsors 
te laten weten wat we met hun bijdrage gedaan hebben. 
Verder wordt onze stichting vermeld in de lijst van goede doelen en hebben we ons aan- 
gesloten bij het Ghana Platform. 
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2. Activiteiten 2019 
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 2019                                                                                                                                    
We hebben de volgende activiteiten gedaan 

1. Subsidie aangevraagd bij Vraag en Aanbod voor het jaar 2020. 
2. Op 8 maart de film A widows Cry laten zien tijdens het vrouwenfeest in ’t Mozaiek. 
3. Op 21 maart een benefiet diner en kunstveiling georganiseerd. 
4. Via Facebook een inzamelingsactie gestart voor de verjaardag van Marijke. 
5. Eind mei op de kunstmarkt van Wijchen-Zuid gestaan. 
6. Op 22 Juni heeft ons bestuurslid Truus de Koning op het feest van haar en haar 

man Bert giften gevraagd voor onze stichting. Dat heeft een mooi bedrag 
opgeleverd. 

7. In juni 2019 gecollecteerd in Wijchen West: Aalsburg en de Blauwe Hof. 
8. Eind juni het 1Ander festival in Schijndel bezocht om te bekijken of het zinvol is om 

daar in 2020 met een stand te staan. 
9. Vierdaagselopers gezocht die zich wilden laten sponsoren voor onze stichting. 

Helaas hebben we geen lopers gevonden. 
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. Met 2 personen begin september de Freedom Tour gereden en zich laten 

sponsoren hiervoor. 
12.Onze donateurs op de hoogte gesteld door middel van het verspreiden van twee 

nieuwsbrieven.  
13. Individuele donateurs en ons eigen netwerk benaderd met deze nieuwsbrief. 
14.De contactlijst met individuele donateurs uitgebreid n.a.v. de schenkingen. 
15.Nog een keer contact opgenomen met VONK, een vrouwennetwerk in Wijchen om 

te bespreken of wij op hun bijeenkomst iets mogen vertellen over onze stichting 
16.Aan Foto de Vakman gevraagd of we gratis foto’s mogen afdrukken.        
17.Via een brief bedrijven benaderd die zich bezighouden met de bouw/het onderhoud 

 van huizen met de vraag of zij ons willen sponsoren.  

Daarnaast hebben we regelmatig email contact gehad met Betty Ayagubi van WOM en 
Francis Anaabah over welke weduwen en kinderen op dit moment behoefte hebben aan 
ondersteuning.  
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3. Financiële verantwoording 2019 
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. 

Inkomsten Uitgaven

Saldo 31/12/2018 1420,25 Bankkosten 104,71

Sponsors algemeen 3673,50 Flyers 21 maart 19,80

Sponsor Kusi 350,00 Postzegels en 
enveloppen

11,67

Sponsors kindereducatie 75,00 PC Extreme 12,04

Benefietdiner 662,00 PC Extreme 71,87

Veiling 1300,00 Extra Flyers 21 maart 14,30

Vraag en Aanbod 1000,00 WOM 850,00 1 (4/3)

Inzamelingsactie 
Facebook (1)

77,27 Overschrijvingskosten 175,00

Feest Truus en Bert (2) 533,75 Canvas foto’s 59,82 (zie schema 21 
maart)

Collecte + 25 (3) 715,89 Boodschappen 21/3 158,23 (zie schema 21 
maart)

Vierdaagse, dag van 
Wijchen (4)

68,30 Reiskosten kok 10,00 (zie schema 21 
maart)
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Uitleg Uitgaven  
1.   850 euro aan WOM gegeven voor de kamer van Pualina uit Sumbrungu en Apolo uit  
 Zaare     (zie bijlage 1) 
2.   850 euro aan WOM gegeven voor het afmaken van de huizen van de weduwen Abane

      	 Kezia en Akapoe Abereka (zie bijlage 2) Helaas is weduwe Akapoe in 

      	 augustus overleden en de kinderen geven het materiaal niet meer terug. 

3.   850 euro aan WOM gegeven om voor weduwe Azarporka uit Yorogo en voor 		 	      
	 Ayamporka Abenga, die bijna blind is en in Sumbrungu woont een huis te bouwen 	
	 (zie bijlage 3)

4.   170 euro aan Francis Anabaah gegeven om voor het derde jaar de naailessen van Teni 

      	 en de examenkosten te kunnen betalen

5.   In 2018 hadden we 1020 euro aan WOM gegeven en in 2019 1000 euro , waarvan 200 
	 voor de Dorungo mill (zie bijlage 4) en 800 voor weduwe Stella die bijna blind is en  
	 in Sumbrungu woont, en weduwe Akolparka uit Zaare (zie bijlage 5), 

6.   1000 euro aan Francis Anabaah gegeven voor 6 schoolgaande kinderen .                      
	 (zie bijlage 6) (dit is 5775 GHC)

7.  De opnames in Ghana en het voorgeschoten bedrag worden uitgelegd in bijlage 7

8.  De overboeking van 850 is voor de (her) bouw van 2 woningen (zie bijlage 8)


Fietsvierdaagse (5) 298,20 huur Kook College 275,00 (zie schema 21 
maart)

Betaling kunstenaars 498,00 (zie schema 21 
maart)

WOM 850,00 2 (11/4)

WOM 850,00 3 (6/5)

Francis Anaabah 170,00 4 (10/5)

WOM 1000,00 5 (31/5)

Bankpas 20,00

Francis Anaabah 1000,00 6 (12/8)

Opname Suniani 136,24 7 (3 /12)

Opname Bolgatanga 490,27 7 (9/12)

Opname Bolgatanga 484,24 7 (13/12)

Voorgeschoten 67,00 7 (29/12)

Francis Anaabah 850,00 8 (29/12)

Totaal 8211,64

Totaal 10.174,16 Budget 31/12 1962,52
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Uitleg inkomsten en uitgaven Benefietdiner en kunstveiling. 

Uitleg extra inkomsten door acties 
1. Inzamelingsactie facebook: Marijke was voor haar verjaardag een inzamelingsactie    

gestart op facebook. 77,27 opgehaald 
2. Feest Truus en Bert: zij hadden geld gevraagd en hebben daar een deel van aan Zaare 

geschonken 
3. Collecte: Opgehaald in de collectebussen 690,89, rechtsreeks overgemaakt op 

bankrekening 25,00 euro. Totaal dus 715,89 
4. Vierdaagse: koffie en thee geschonken tijdens de dag van Wijchen: 68,30 opgehaald. 
5. Freedom Tour: 2 personen hebben meegedaan aan de Freedom Tour in Nijmegen en 

daarmee 78,20 opgehaald. 

We hebben ook veel vaste sponsors die maandelijks of jaarlijks een bedrag overmaken op 
de rekening van onze stichting. Dat resulteerde dit jaar in het aanzienlijke bedrag van 
2525 euro. 

Inkomsten 21 maart Uitgaven 21 maart

Inkomsten 
benefietdiner

Uitgaven 
benefietdiner

Betalingen en fooi 662,00 Boodschappen 158,32

Reiskosten kok 10,00

Huur Kook College 275,00

Subtotaal 443,32

Inkomsten veiling Uitgaven veiling

verkoop kunstwerken 1300,00 Betalingen 
kunstenaars

498,00

Foto’s op canvas 59,82

Extra giften Subtotaal 557,82

Algemeen 50,00 Uitgaven overhead

Sponsor kindereducatie 75,00 flyers 34,10

Subtotaal 125,00 Enveloppen en 
postzegels

11,67

Subtotaal overhead 45,77

Totale inkomsten 2087,00 Totale kosten 1046,81

Opbrengst 2087,00 - 
1046,81 = 1040,19

7



4. Plannen 2020 

a. Korte termijn doelstelling 
Naar aanleiding van ons bezoek aan Ghana en contact met WOM en Francis Anabaah, 
eind 2019 hebben we de volgende doelstellingen opgesteld. 

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

volgen. Hij wil graag docent agriculture worden.  
2. Adongo financieel blijven ondersteunen, zodat zij ook haar school kan afmaken. 
3. De dochters van weduwe Adeghere, nl. Francisca NMaa en Hannah Nmabila financieel 

blijven ondersteunen, zodat zij ook hun school kunnen afmaken. Eén dochter gaat naar 
de Bongo Senior High School en de andere gaat naar de Sandema Senior High 
School. Dat is een technische school. 

4. Een weesmeisje, nl. Aduko Gloria  gaat naar de Bolgatanga Girls Senior High School. 
5. Een andere meisje, nl Atuko Bintu dat nog maar 1 ouder heeft, gaat naar de Fumbisis 

Senior High School in het Sandema District. 
6. Het naai-examen van Teni Ayambiri betalen 
7. De weefcursus van Alkulpaka blijven betalen 
8. Een zoon van weduwe Teni gaat naar de primary school en 1 naar de senior high 

school. Hiervoor de kosten blijven betalen. 

Educatie en emancipatie van weduwen:   
Op dit moment weten we dat er twee fabriekjes zijn die gerepareerd moeten worden. We 
proberen hiervoor geld aan te vragen bij de Soroptimistenclub Batenburg. Er is een 
fabriekje in Anateem en daar werken 65 weduwen. Verder is er een fabriekje in Kandiga, 
waar 45 weduwen werken.  

Bouwen van huizen  
Er zijn op dit moment 16 weduwen die een kamer nodig hebben of waarvan de kamer 
gerepareerd moet worden. Tijdens ons bezoek in Ghana hebben we gezien dat sommige 
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kamers nog enkele benodigdheden hebben. Wij kiezen er voor om eerst die kamers in 
orde te maken en daarna andere weduwen te helpen. 
- Weduwe Akolpaka is 85 jaar en woont samen met haar kleindochter in 1 kamer. De 

vloer is nog niet gepleisterd . Zij heeft hiervoor ongeveer 6 zakken cement nodig. 
- Weduwe Aropaake uit Zaare is 80 jaar. Zij woont samen met haar kleinzoon en 

kleindochter. Zij heeft nog een deur nodig en 2 zakken cement voor de afwatering nodig 
- Weduwe Ayine Anankuliya uit Zaare is 65 jaar en kan haar woning niet afmaken, ze 

heeft nog een dak, deuren, ramen en cement voor de vloer nodig.  
- Weduwe Pualina uit Sumbrungu van 65 jaar heeft nog bekleding voor het raam nodig en 

cement  voor de afwatering 
- Weduwe Mapolka of Kezia  heeft nog cement nodig voor het pleisteren van de muren 

aan de binnenkant en voor de afwatering 
- Weduwe Apolala uit Zaare  van 57 jaar heeft hout nodig om een zoldertje te maken. 

Verder cement voor het pleisteren van de muren en het afwateringssysteem.  

Daarnaast zijn er weduwen waar het huis volledig van ingestort is 
- Weduwe Aboteneyriba uit Yikene van 52 jaar heeft 2 kamers nodig voor haar en haar 5 

kinderen. Ze wil ook graag een keuken 
- Weduwe Asokbanga Ndena uit Zaare is 65 jaar en woont alleen. Ze slaapt nu bij haar 

zoon 
- een jonge weduwe Felicia from Tindonsoblugo 
- een jonge weduwe Akolba Asangure uit Kologo 
- Weduwe Hawa Akoiga uit Yekiri is 45 jaar en woont samen met haar 2 dochters en 

zoon. Ze hebben nu geen kamers, maar slapen bij familie. Heeft 2 kamers nodig. 
- Weduwe Victoria uit Impala Soe is 45 jaar, woont samen met haar 2 jongere kinderen. 

Ze wonen nu bij haar getrouwde dochter. Haar kamers zijn volledig ingestort en zij heeft 
nu 2 kamers nodig. 

- Weduwe Mary Anafa uit Bolgatanga is 35 jaar en heeft drie kinderen. Zij heeft een grote 
kamer met veranda nodig. Op de plek waar de kamer stond is nl geen ruimte voor 2 
kamers. 

- Weduwe Akolba Asanyure uit Kolgo is 45 jaar en slaapt nu ergens anders met haar 2 
kinderen. Zij hebben 2 kamers nodig. 

- Er is ook nog een jonge weduwe die op de markt slaapt. Haar naam weten we niet. 
- Weduwe Azapork Ayanga uit Yorogo is 75 jaar. Zij zorgt voor 4 kleinkinderen en heeft 3 

kamers nodig. Ze waren al bezig met de bouw van 1 kamer, maar door de hevige 
regenval en wind is deze ingestort. Er zat nl nog geen dak op. We hebben in 2019 ook 
al geld gegeven voor de bouw van 1 kamer, maar die is dus ingestort. Wat treurig! 

- Verder zijn er nog 6 andere weduwen die nu geen kamer hebben, maar daar hebben 
we op dit moment geen gegevens van. 
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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 2020 
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 en 1Ander festival in Schijndel 

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.Subsidie aanvragen bij de Soroptimistenclub voor 2 fabriekjes 
13.Contact opnemen met Ghanese gemeenschappen in Nederland en bekijken wat ze 

voor ons kunnen betekenen. 
14.  Een dansfeest bij Thuis bij Fien organiseren 
15.  Contact opnemen met culturele antropologie om filmpje WOM, a Widows Cry te laten                                

zien 
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, Westerdreef en Huurlingsedam of 

Kerkeveld 
18.  Met de Oldtimer Club Wijchen een sponsortocht organiseren, waarop we ook info over 

Zaare geven en eventueel de film a Widows Cry laten zien
19.Bij Wereldvrendinnen Wijchen informatie geven over Zaare en de film a Widows Cry 

laten zien
20.Aan Maaswaalcollege op de Oosterweg vragen of wij mee kunnen doen met hun 

goede doelen nacht mbt Afrika.
21.Elk jaar organiseert de maaltijdengroep Bergharen, Hernen, Leur een maaltijd voor de 

bewoners van deze plaatsen. De opbrengst gaat dan naar een goed doel. We willen dit 
jaar vragen of wij het goede doel kunnen zijn.

22.Met de atletiekvereniging Wijchen een sponsortocht organiseren.
23.Contact opnemen met Max maakt mogelijk voor de bouw van huizen van oudere 

weduwen
24.  Bij Villa Sterrebosch een informatiemiddag verzorgen voor de nieuwe ouderen
25.  Aan Cineclub Wijchen vragen of er een benefietfilmavond georganiseerd kan worden.

Genoeg plannen, maar hierin zullen we tijdens onze vergaderingen een keuze moeten 
maken en prioriteiten moeten stellen. 
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5. Begroting 2020 

In 2019 hadden we ruim 10.000 te besteden. Dat is iets meer dan in 2018. Ons 
beginkapitaal was in 2019 € 1420,25. We willen in 2020 onze groei proberen te vergroten 
door nog meer naamsbekendheid te creëren en sponsoractiviteiten te organiseren. 
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Verwachte inkomsten Verwachte uitgaven

Restant 2019 € 1962,52 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 € 3800,00

Fietsvierdaagse € 500,00 Kindereducatie € 1500,00

Vraag en aanbod € 1000,00 Vrouweneducatie € 3000,00

Dansfeest € 800,00 Onvoorziene kosten € 118,45

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

Festivals € 100,00 Nieuwe t-shirts € 150,00

Boekjes € 100,00

Reserve € 391,80

Totaal €9602,25 Totaal €9602,25

Een nieuwe rugzak voor de 
junior high school



6. Slotwoord 

In 2019 hebben we meer geld besteed aan de educatie van de kinderen dan in de 
voorgaande jaren. We hebben 8 jongeren geholpen door hen geld te geven voor de Senior 
High School, maar ook voor het afmaken van de naaicursus en het volgen van een 
weefcursus. In 2020 willen we meer geld besteden aan het werk van vrouwen door twee 
grindy mills te repareren of te bouwen.  
We hopen de trend voor meer hulp aan werk van de weduwen en educatie van de 
kinderen in 2020 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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Fabriekje in Anateem

Slechte muur van het fabriekje



3 

De nieuwe fiets voor 

Martin 
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Bijlage 1 : Kamer van Pualina uit Sumbrungu en Apolo uit Zaare 

We hebben 850 gegeven, dus een tekort van 75 euro = 470 GHC 
 

Weduwe Pualina is erg blij  
met haar nieuwe kamer. 

Naam Benodigdheden Prijs per item totaal GHC Totaal euro

kamer Pualina en 
kamer Apolo

Bricks of blocks 200 x 2 1 400

bouwkosten 2 arbeiders 150 300

Zinc 2 pakken 330 660

hout voor dak en kamer 625 1250

gallons 2 x 6 40 480

fixing gallons 2 x 5 25 250

deur 2 150 300

binding wires, fuel 
en spijkers

2 x 5 25 250

transport 2 50 100

extra blokken voor 
de kamer

150 x 2 1 300

cement voor muren 
en vloer

2 x 10 zakken 50 1000

timmerman 2 250 500

eten voor arbeiders 20

Totaal 5810 925
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Bijlage 2: de kamers voor Kezia en Akapoe Abereka

850 gegeven, dus 64 euro over. In bijlage 1 een tekort van 75, dus 11 euro te weinig 

Naam Benodigdheden Prijs per item totaal GHC Totaal Euro

kamer van Kezia

Bricks of blocks 200 1 200

bouwkosten 2 arbeiders

en timmerman

150 en  200 500

Zinc 1 pak 330 330

hout voor dak en kamer 750 750

gallons 5 40 200

fixing gallons 5 25 125

deur 1 150 150

binding wires, fuel 
en spijkers

2 x 5 25 250

transport 1 100 100

cement voor vloer 2 zakken 50 100

coating 2 40 80

Roofing 300

Subtotaal 3085 494

materiaal voor 
kamer van 
Akapoe

Zinc 1 pak 330 330

hout voor dak en kamer 750 750

gallons 5 40 200

fixing gallons 5 25 125

coating 2 40 80

deur 1 150 150

transport 1 50 50

spijkers, fuel en 
binding wire

1 150 150

SubTotaal 1835 292

Totaal 4910 786
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Bijlage 3: de kamers voor Azarporka uit Yorogo en Ayamporka uit Sumbrungu 

850 euro gegeven, dus 6 euro over. 

Naam Benodigdheden Prijs per item totaal GHC Totaal Euro

kamer van 
Azarporka

Bricks of blocks 500 1 500

bouwkosten 2 arbeiders

en timmerman

150 en  200 500

Zinc 1 pak 330 330

hout voor dak en kamer 750 750

gallons 5 40 200

fixing gallons 5 25 125

deur 1 150 150

binding wires, fuel  
en spijkers

10 25 250

transport 1 60 60

cement voor vloer 4 zakken 50 200

coating 2 40 80

Roofing 300

Subtotaal 3445 552

kamer voor 
Ayamporka, 
alleen materiaal

Zinc 1 pak 330 330

hout voor dak en kamer 750 750

gallons 5 40 200

fixing gallons 5 25 125

coating 2 40 80

deur 1 150 150

transport 1 50 50

spijkers, fuel en 
binding wire

1 150 150

SubTotaal 1835 292

Totaal 5280 844
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Bijlage 4: Dorungo Mill (1220 euro)    

Er moet nog veel gebeuren aan de Dorongo  
Mill 

Naam Benodigdheden Prijs per item totaal GHC Totaal Euro

Dorongo mill

Bricks of blocks 600 1 600

bouwkosten 3 arbeiders en 
timmerman

            150 en  250 700

Zinc 2 pakken 330 660

hout voor dak en kamer 2 x 750 1500

gallons 5 40 200

fixing gallons 8 25 200

deur 2 150 300

binding wires, fuel 
en spijkers

20 25 500

transport 1 70 70

extra blokken voor 
het fabriekje

700 1 700

cement voor vloer 32 zakken 50 1600

Roofing 600

Totaal 7630 1220
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Bijlage 5: kamers voor Akolparka en Stella 

850 euro geven, dus 55 over. In totaal 50 euro over. Maar WOM heeft ook 
overheadkosten, dus het is goed zo. 

Naam Benodigdheden Prijs per item totaal GHC Totaal Euro

kamer van 
Akolparka

Bricks of blocks 200 1 200

bouwkosten 2 arbeiders

en timmerman

150 en  200 500

Zinc 1 pak 330 330

hout voor dak en kamer 750 750

gallons 5 40 200

fixing gallons 5 25 125

deur 1 150 150

binding wires, fuel 
en spijkers

10 25 250

transport 1 50 50

cement voor vloer 4 zakken 50 200

coating 2 40 80

Roofing 300

Subtotaal 3135 503

kamer voor Stella, 
alleen materiaal

Zinc 1 pak 330 330

hout voor dak en kamer 750 750

gallons 5 40 200

fixing gallons 5 25 125

coating 2 40 80

deur 1 150 150

transport 1 50 50

spijkers, fuel en 
binding wire

1 150 150

SubTotaal 1835 292

Totaal 4970 795
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Bijlage 6: schoolkosten voor 4 jongeren 5775 GHC = 1000 euro 

Naam Materiaal prijs Totaal GHC Euro

Hannah Nmabila en 
Atulo Bintu

Uniforms  2 x  248 496

lamp en batterijen 2 x 15 30

dekens, lakens kussen 2 x 115 230

handdoeken enz 2 x 33 66

spullen voor het eten, zoals 
borden enz

2 x 31 62

sportkleding 2 x 70 140

schoolspullen 2 x 90 180

Tas 2 x 60 120

matras 2 x 150 300

schoolgeld 2 x 150 300

Subtotaal 1924

Francisca NMaa en 
Aduko Gloria

Uniforms 2 x 266 532

lamp en batterijen 2 x 15 30

dekens, lakens 2 x 115 230

matras 2 x 150 300

kleding 2 x 30 60

emmer 2 x 10 20

tas 2 x 60 120

spullen voor het eten, zoals 
borden enz

2 x 31 62

schoolspullen 2 x 90 180

tuinierspullen 2 x 55 110

klamboe 2 x 20 40

schoolgeld 2 x 150 300

Subtotaal 1984

Transport 117 217

Adongo uniform en schoolspullen 350 350

Kosi divers 1300 1300

Totaal 5725 1000
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Bijlage 7: verantwoording opname in Ghana. 
In Ghana hebben we 1110,75 euro opgenomen. Dat is 6800 GHC. Verder hebben we 67 
euro voorgeschoten. Dat is 427 GHC. In totaal dus 1177,75, dat is 7227 GHC. 

Uitgaven GHC Euro

Kosi boek 80

extra lessen 121

transport 225

meeting parents 222

notebook 60

exercisebook 4

schoenen 30

voedsel 1200

Subtotaal 1942,00

Martin fiets 250

Subtotaal 2192,00

Weduwe Adeghere solarlamp 200

2 deuren 400

sloten en scharnieren 145

dak keuken 330

deur keuken 60

Subtotaal 3327,00

Zoon weduwe Teni materiaal voor baskets 300

Subtotaal 3627,00

Akulpaka training weven, 
machines

850

administratiekosten 600

uniforms 200

notebooks 30

stoel 60

draden, scharen enz. 10

totaal weven 1660

Subtotaal 52287,00
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Spullen om te 
verkopen

kaarten 18

baobabolie 10 x 15 150

sheabutter 10 x 10 100

baobabsnoepjes 20 x 1 20

armbandjes 6 x 3 18

kettingen 2 x 10 20

waaiers 5 x 25 125

doeken 6 x 30 180

schaaltjes 4 x 50 200

tassen 5 x 50 250

petjes 5 x 40 200

sambaballen 5 x 20 100

Subtotaal 6668,00

Transport vervoer 509,00

verzendkosten pakje 
WOM

50,00

Totaal 7227 1110,75
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Bijlage 8: kosten (her) bouw huizen weduwe Aksombruna en weduwe 
Anabaakma, 850 euro verstuurd, dat is 5254.70 GHC 
Naam Materiaal Kosten GHC Euro

Weduwe 
Anabaakma

5 zakken cement 205

blokken 53

stenen 450

2 zakken zand 100

metselaar 150

materiaal om muren 
te pleisteren

200

coating 160

arbeiders voor het 
pleisteren

320

water 200

voedsel voor 
arbeiders

150

deur en raam 200

Subtotaal 2188

Weduwe 
Aksombruna

6 zakken cement 236

blokken 70

stenen 600

zand 150

metselaar 250

materiaal om muren 
te pleisteren

200

coating 160

arbeiders voor het 
pleisteren

320

water 200

voedsel voor 
arbeiders

290

hout voor het dak 
(10x 37)

370

zink voor het dak 480
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Weduwe Hawa Akoiga voor haar ingestorte huis. Zij heeft 2 kamers nodig.

deuren en ramen 352

timmerman 150

Subtotaal 3828

Totaal 6016 944,00

Tekort 6016 -5254,70 = 
761,30GHC

944 - 850 = 94 euro
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