STICHTINGSPLAN
ZAARE

Een bouw- en
educatie project in de Upper East
van Ghana
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1.

Inleiding

In 2007 zijn er in de Upper East van Ghana hevige overstromingen geweest,
waardoor veel huizen ingestort zijn. In 2008 hebben wij geld ingezameld, de situatie
ter plekke bekeken en met het ingezamelde geld drie weduwen geholpen hun huis
weer op te bouwen.
Eind 2013 zijn we weer terug gegaan en hebben ontdekt dat er in dit gebied 11.000
weduwen wonen onder erbarmelijke omstandigheden. Hun huizen zijn vaak in zeer
slechte conditie en ze weten niet hoe ze deze moeten onderhouden. Bovendien
worden weduwen vaak nog door familie van hun man verstoten en wordt hun bezit
afgenomen door de oudste broer van hun man, waardoor ze er helemaal alleen voor
staan.
De weduwen proberen in hun onderhoud te voorzien door manden te maken, de was
voor anderen te doen, hout te sprokkelen en te verkopen, pepertjes te drogen en te
verkopen enz., maar de inkomsten die ze hiermee verdienen zijn minimaal, waardoor
ze vaak ook niet in staat zijn hun kinderen naar school te sturen terwijl educatie voor
iedereen zo belangrijk is en helemaal voor deze kansarme kinderen. Het kan een
begin zijn van een betere toekomst.
Ook dit keer zijn er drie weduwen geholpen hun huis weer op te bouwen en is voor
een jonge vrouw van 19 jaar het schoolgeld voor de Senior High School betaald en
voor een jongen van 10 jaar een uniform, schoolboeken en sandalen.
Er is contact gelegd met de Widows and Orphans Movement (WOM) in Bolgatanga
en het contact met de eerdere contactpersonen Francis Anaabah en Ibrahim Salifu is
weer verstevigd.
Na dit tweede bezoek werd duidelijk dat we structureel hulp willen bieden aan deze
weduwen en wezen door middel van een stichting.
We noemen de stichting Zaare, omdat Zaare welkom betekent in de taal Frafra die
rondom Bolgatanga gesproken wordt.
Zaare is ook een klein dorpje ten noordwesten van Bolgatanga.
Bij ons bezoek in 2008 en 2013 voelden we ons heel erg welkom in dit gebied van
Ghana.

Jos Duffhues en Marijke van den Bos
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2.

Doel Stichting Zaare

2.1.

Doelstelling

Lange termijn doelstelling (onze missie)
Onze missie is drieledig.
In de eerste plaats willen we zoveel mogelijk weduwen in de Upper East van Ghana
(de armste regio van Ghana) helpen een goed dak boven hun hoofd en het hoofd
van hun kinderen te krijgen, waardoor hun zorg om huisvesting zal verdwijnen en ze
meer energie over zullen houden in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
Bovendien willen we hen stimuleren en leren hun huizen goed te onderhouden,
waardoor de kans op instorten na de regenval tot een minimum beperkt wordt.
Zo wordt ons project ook duurzaam!
In de tweede plaats willen we de weduwen de kans geven via de Widows and
Orphans Movement (WOM) een vak te leren, zoals batikken, manden vlechten, in de
mango boomgaard werken, handcrème maken enzovoort, waardoor ze beter in hun
eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
In de derde plaats willen we de kinderen van de weduwen de kans geven naar
school te gaan en in ieder geval de Senior High School af te maken of een vak te
leren, waardoor hun kans op een beter leven vergroot wordt en ze in staat zullen zijn
hun familie te ondersteunen indien dat nodig is.

Korte termijndoelstelling
Ieder jaar stellen wij een korte termijndoelstelling vast. Deze is opgenomen in het
jaarplan op onze website.
We bepalen onze doelstelling aan de hand van de behoefte op dat moment. Hiervoor
onderhouden wij contact met Widows and Orphans Movement (WOM) en Francis en
Linda Anaabah.

2.2

Onze visie

Wij zijn van mening dat de Ghanezen zelf goed weten hoe ze iets moeten doen.
Dit gaan wij niet voorschrijven. Wij zullen te allen tijde respect tonen voor hun
waarden en normen en zullen deze niet opleggen.
Daarom steken wij enkel energie en geld in iets dat ze wél nodig hebben.
Ook vinden we het belangrijk dat weduwen zelf verantwoordelijk zijn voor het
onderhoud van hun huis en dat hen dat geleerd wordt en ze zich ervan bewust zijn
dat de hulp aan hen niet eindeloos is.
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Als stichting vinden we het belangrijk een transparante boekhouding te hebben door
jaarlijks een financiële verantwoording in beeld te brengen ten behoeve van de
donateurs op de website en via e-mailcontact. Op deze manier kan de donateur met
beelden en getallen zien hoe de stichting haar middelen inzet.

2.3

Doelgroep

We richten ons voornamelijk op de weduwen en hun kinderen in de Upper East van
Ghana, omdat daar de problemen het grootst zijn. Via onze contactpersonen bij
WOM en onze individuele contactpersonen worden we op de hoogte gebracht welke
weduwen en wezen hulp nodig hebben.

2.4

Resultaten
• Betere huisvesting voor weduwen en hun kinderen
• Weduwen weten hoe ze hun huis in goede conditie kunnen houden en
beseffen dat ze daar zelf verantwoordelijk voor zijn
• Weduwen leren een vak waardoor ze beter in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien
• Kans om onderwijs te volgen of een vak te leren voor de kinderen van deze
weduwen

3. Activiteiten
3.1

Randvoorwaarden

Om geld in te kunnen zamelen is aan de volgende randvoorwaarden voldaan:
1. De ANBI-status is verleend
2. Ten name van Stichting Zaare is rekeningnummer NL68 TRIO 0390 2742 40
geopend
3. De website www.zaare.nl met (verplichte) informatie is aangemaakt.
4. Voor geïnteresseerden maken wij regelmatig kleine fotoboeken ter inzage met
korte informatie over de stichting.
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3.2

Geld inzamelen

Om Zaare te continueren als stichting en nog meer weduwen en hun kinderen te
helpen, is er geld nodig. Hiervoor ondernemen wij de volgende stappen:
• Onze donateurs tot nu toe vragen een vaste bijdrage per jaar te doneren;
• Een folder/flyer maken en deze verspreiden onder mogelijke donateurs en
rondbrengen bij winkels, scholen en andere publieke gebouwen, zoals
bibliotheek, zwembad, Cultureel centrum ’t Mozaïek in Wijchen;
• Diverse ondernemers vragen om financiële ondersteuning, door langs te
gaan, te mailen, bellen, of aan te schrijven;
• Een fototentoonstelling organiseren in de bibliotheek van Wijchen,
Kunstpost en eventueel de bibliotheek in Nijmegen;
• Een krantenartikel regelen;
• Subsidie aanvragen bij Vraag en Aanbod;
• Subsidie aanvragen bij Books4life Nijmegen;
• Andere fondsen werven, zoals Wilde Ganzen, Afas Foundation en
GivingTuesday
• Basis- en middelbare scholen inschakelen om acties voor Zaare op te zetten;
• Onze eigen netwerk aanspreken;
• Ansichtkaarten en producten uit Ghana verkopen;
• Onze website www.zaare.nl promoten;
• Contact opnemen met de Soroptimisten Maas en Waal;
• Contact opnemen met Rotary West Maas en Waal;
• Een interview met de Streekomroep RN7 regelen;
• Meedoen aan festivals zoals het Afrikafestival.
Deze activiteiten draaien allemaal om het creëren van naamsbekendheid en van
daaruit donateurs en fondsen te werven.

6

3.3

Transparant werken

Stichting Zaare wil laten zien wat zij doet en waar zij haar geld aan besteedt.
Dat betekent o.a. dat de website www.zaare.nl de voortgang van de activiteiten
weergeeft, alsmede de begroting en jaarlijks een financieel verslag, inclusief een
evaluatie van de activiteiten en gebeurtenissen van dat jaar.

3.4

Deskundigheid

Voor het maken en bijwerken van de website, folders en flyers kunnen we gebruik
maken van de deskundigheid van een bestuurslid dat afgestudeerd is aan de
Academie voor Beeldende Kunsten in Den Bosch, grafisch ontwerp.
Voor ontwikkelingswerk op zich, de valkuilen daarin en de manier waarop die het
best vermeden kunnen worden, kunnen we een cultureel antropologe raadplegen.
Zij kan voor vergaderingen uitgenodigd worden.
Verder kunnen we een Wijchenaar raadplegen die zelf goed op de hoogte is van de
situatie in de Upper East van Ghana en de manier waarop de huizen daar gebouwd
worden. Hij kan ons advies geven over wat het meest nodig is.
Bovendien hebben we ons aangesloten bij het Ghana Forum.
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4.

Organisatie

4.1

Organisatiestructuur en taakverdeling

Voorzitter

: Marijke van den Bos

Penningmeester

: Truus de Koning-Burger

Secretaris

: Ans van Gemert

Bestuurslid

: Frank van Beuningen

4.2

Communicatie

Interne communicatie van het bestuur vindt plaats door:
• Gezamenlijk overleg, minimaal driemaandelijks;
• E-mail contact;
• Telefonisch contact;
• Persoonlijk contact.
Externe communicatie naar (potentiële) donateurs en fondsen vindt plaats door
minimaal:
• Nieuwsbrief;
• Website: www.zaare.nl
• E-mail: mail@zaare.nl
• Stichtingsplan;
• Jaarverslag en plannen komend jaar;
• Financiële verantwoording;
• Folder/flyer;
• Fotoboekjes;
• Facebook (www.facebook.com/stichtingzaare);
• Instagram (stichtingzaare);
Externe communicatie naar contactpersonen in Ghana vindt plaats via e-mail en
telefonisch contact.
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5.

Contactgegevens

5.1

In Ghana
• Widows and Orphans Movement, Bolgatanga.
www.womgh.org, bankrekeningnummer: NIBGGHAC 410-3002611101
Madame Betty, tel. 0023338224536, womghana2000new@gmail.com
Fati Abigail, tel. 00233244956370, womghana2000new@gmail.com
• Francis en Teni Anaabah, Bolgatanga (Zaare), tel. 00233244403662,
anaabahfc@yahoo.com, bankrekeningnummer: BARCGHAC 0191038770
• Ibrahim Salifu, Greenhouse in Karimanga, tel. 00233208913117 of
00233249333184, ibrahimsalifu938@gmail.com
www.ontmoetafrika.nl/partner/greenhouse-karimenga
• Linda Nyaamah Anaabah, Society for Empowerment and Social Justice,
tel. 00233246780511, nyaamahla@gmail.com,
bankrekeningnummer: SBICGHAC 9040009048434

5.2

In Nederland
• Stichting Zaare, Wijchen, voorzitter Marijke van den Bos
Tel.(0031) 0246420829
• Bankrekeningnummer

: NL68 TRIO 0390 2742 40

Kamer van koophandel : 59472871
RSIN : 853509165
E-mail: mail@zaare.nl
Website

: www.zaare.nl

Facebook

: www.facebook.com/stichtingzaare

Instagram

: stichtingzaare
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6.

Slotwoord

We hopen met deze stichting een steentje bij te kunnen dragen aan betere
leefomstandigheden van de weduwen en hun kinderen en aan een beter
toekomstperspectief voor hen.
Het is een kleine druppel op een gloeiende plaat, maar elke druppel helpt!
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