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1.   Inleiding 
Ons bestuur bestaat op dit moment uit vier personen, namelijk Truus de Koning, Ans van 
Gemert, Frank van Beuningen en Marijke van den Bos.  
De zetels zijn als volgt verdeeld: 
Ans van Gemert: secretaris 
Truus de Koning: penningmeester 
Frank van Beuningen: gewoon bestuurslid en web-site deskundige 
Marijke van den Bos: voorzitter 
Tijdens onze bestuursvergaderingen in 2021 is Jos Duffhues ook 1 keer aanwezig 
geweest als meedenker en deskundige met betrekking tot de situatie in de Upper East van 
Ghana. 

In 2021 zijn we als bestuur vier keer bij elkaar gekomen om de voortgang van de 
actiepunten te bespreken en nieuwe actiepunten vast te stellen. Vaak waren we met drie 
bestuursleden. Tussendoor hebben de voorzitter en de secretaris nog een keer overlegd 
over de actie givingtuesday.nl en het maken van de nieuwsbrief. Verder hebben de 
penningmeester en de voorzitter twee keer overleg gehad over de financiën en het 
overmaken van geld naar  WOM. 
In het jaarverslag 2020 en de plannen voor 2021 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 2021, 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. 
In 8 bijlagen vindt u de verantwoording van het geld dat we overgemaakt hebben naar 
WOM en naar Francis Anabaah. 

In 2021 hebben we regelmatig contact gehad met onze contactpersonen Francis en Linda 
Anaabah en Fati Abigail (WOM). Betty Ayagubi (de oprichtster van WOM) heeft zich 
teruggetrokken uit de organisatie van WOM en haar taken overgedragen aan haar dochter 
Fati Abigail. 

In 2021 hebben we voor het eerst meegedaan aan Giving Tuesday, een wereldwijde 
actiedag om goed te doen. We probeerden € 3300 op te halen voor 4 jonge vrouwen die 
een naaicursus of weefcursus wilden gaan volgen. Deze cursussen duren drie jaar. 

Ook krijgen we steeds meer naamsbekendheid bij individuele sponsors, waardoor ons 
budget nog steeds stijgt. 

Onze stichting heeft niet het Goede Doelen Keurmerk van CBF (Centraal Bureau voor 
Fondsenwerving), omdat we de kosten hiervoor te hoog vinden. Het aanvragen van een 
CBF-keurmerk kost nl. € 4990,00 en toetsing kost € 2510,00 per anderhalf jaar. Verder 
betaal je tussen de € 380 en € 7580 voor een jaarlijkse bijdrage, afhankelijk van de 
grootte van je budget. Dat is voor onze kleine stichting niet haalbaar. 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 hebben we ons aangesloten bij het Ghana Platform en contact gelegd met de 
Ghanese gemeenschap in Amsterdam. In 2022 willen we lid worden van Partin, een 
branche-organisatie voor goede doelen in het kader van ontwikkelingssamenwerking. 
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2. Activiteiten 2021 
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 2021                                                                                                                                   
We hebben de volgende activiteiten gedaan 

1. Twee keer gecollecteerd in Wijchen West en Wijchen-Zuid 
2. Een statiegeldactie bij Jan Linders en Albert Heijn gehouden 
3. Eén persoon heeft de alternatieve vierdaagse gelopen en zich hiervoor laten 

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

nieuwsbrieven 
5. Individuele donateurs en ons eigen netwerk benaderd met deze nieuwsbrief 
6. De contactlijst met individuele donateurs uitgebreid n.a.v. de schenkingen 
7. Enkele spullen uit Ghana verkocht 
8. Vertalingen van het Nederlands naar het Engels gemaakt voor een Filippijnse 

vrouw 
9. Meegedaan aan Giving Tuesday op 30 november en daar over gepubliceerd 
10.Een enqûete van de Radboud Universiteit, afdeling Culturele Antropologie ingevuld. 
11. De film Widows Cry onder de aandacht gebracht van Culturele Antropologie 

Nijmegen 
12.Een nieuw fotoboekje gemaakt 
13.Ansichtkaarten gemaakt 
14.Ons Stichtingsplan geactualiseerd 
15.Bij Vraag en Aanbod geïnformeerd of we weer subsidie konden aanvragen 
16.Een werkwijze gemaakt voor doneren via Doelshop 
17.Bij Books for Life gevraagd of we weer subsidie konden krijgen. Zij doen dit echter 

niet twee jaar achter elkaar. 
18.Het project Baobab Plantage van WOM is in het Nederlands vertaald, maar we 

hebben afgesproken dat we eerst de situatie in Ghana willen bekijken, voordat we 
hiermee verder gaan. 

19.Overleg gehad met de Rotaryclub Wijchen over een eventuele financiering. Nog 
geen bericht gehad. 

We hebben door de pandemie minder activiteiten gehad dan de jaren daarvoor, maar 
gelukkig is de Stichting toch voor een behoorlijk bedrag gesponsord. 

Helaas heeft Vraag en Aanbod aangegeven dat er in 2021 geen nieuwe subsidie 
aangevraagd kon worden ivm een te kleine winst van de winkel. Dat betekent dat we in 
2022 geen subsidie van hen krijgen. 

Naast deze activiteiten om geld binnen te halen hebben we regelmatig email contact 
gehad met Fati Abigail (de dochter van Betty Ayagubi) van WOM, Francis Anaabah en zijn 
dochter Linda Anaabah over welke weduwen en kinderen op dit moment behoefte hebben 
aan ondersteuning.  
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3. Financiële verantwoording 2021 
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. 

Uitleg extra inkomsten door acties 
1. Verkoop: 1 tas, 3 kleine manden, 4 setjes ansichtkaarten, 2 grote manden, 2 waaiers, 2 
muziekinstrumentjes, 1 doek, 2 sheabutter, 1 petje = 217,50 euro

2. Een vriendengroep geeft elk jaar geld aan een goed doel en dit jaar waren wij het goede doel. 
1500 euro

3. We hebben 2 keer gecollecteerd. Totaal 758,57 + 269,66 = 1028,33

4. We hebben een statiegeldactie gedaan: 371,20

5. We hebben meegedaan aan Giving Tuesday: 1900,00

6. Vertalingen hebben 55,00 opgeleverd


Overboekingen 
1. € 7000 naar WOM voor de herbouw van de Anateem Mill en de Zua Mill  (op 17/02/21, 

11/05/21, 22/07/21, 23/11/21,29/12/2021). Dat is ongeveer 47712  GHC. (zie bijlage 1 en 2)

2. Lamineren van 1 A3 papier met afbeeldingen van de ansichtkaarten


Inkomsten 2021 Uitgaven 2021

Saldo 31/12/20 € 3177,16 bankkosten € 173,77

Sponsors algemeen € 3445,00 bankpasje € 20,00

Sponsors kindereducatie € 1250,00 PC-Extreme € 83,91

Sponsor Kosi € 325,00 Overboekingskosten € 275,00

Vriendengroep € 1500,00 WOM                            1. € 7000,00

Verkoop € 217,50 Fotoboekjes € 59,54

vertaling € 55,00 Ansichtkaarten € 78,02

collecte mei en oktober € 1028,33 Charo                          2. € 2,40

statiegeldactie € 371,20 Francis Anaabah         3. € 1000,00

vierdaagse € 125,00 Francis Anabaah         4. € 1000,00

Giving Tuesday  € 1900,00 Francis Anabaah          5. € 2000,00

Totaal € 13595,78 Totaal € 11.692,64

Saldo 31/12/21 € 1.903,14
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3.  De  € 1000 (ongeveer 6930,00 GHC) zijn bedoeld voor de weefcursus van Akulpaka (1000 
GHC) en 500 GHC voor Kosi (60 voor fotokopieën, 8 x 30= 240 voor handleidingen en 200 voor 
reiskosten). De rest (5430 GHC) is voor Agnes Alobasi-Ababilla, waar de weefcursus van betaald 
kan worden (zie bijlage 5). 

4. De € 1000 die overgemaakt is naar Francis Anaabah zijn bedoeld voor de herbouw van een 
huis (zie bijlage 7)

5. De € 2000 die overgemaakt zijn naar Francis Anaabah zijn bedoeld voor 1 naaicursus en 2 
weefcursussen (zie bijlage 4 en 5). Het geld dat overblijft wordt gebruikt voor de opleidingen van 
Hannah Nmabila, Atulo Bintu, Francisca NMaa em Aduko Gloria (zie bijlage 8). Ook wordt het 
gebruikt voor de opleiding van Kosi (zie bijlage 6). We horen nog of dit voldoende is.
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4. Plannen 2022 

a. Korte termijn doelstelling 
Naar aanleiding van email contact met WOM, Francis Anabaah en Linda Anabaah hebben 
we de volgende doelstellingen opgesteld. 

Educatie van kinderen en jongeren: 
1. Ervoor zorgen dat Kosi de beroepsopleiding docent agriculture kan blijven volgen. Hij is 

daar in september 2021 mee gestart. 
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. De kosten voor de Bolgatanga Girls Senior High School voor het  weesmeisje Aduko 
Gloria blijven betalen.  

5. Dat geldt ook voor de kosten van de Fumbisis Senior High School in het Sandema 
District. Atuko Bintu dat nog maar 1 ouder heeft, gaat naar deze school. 

6. De weefcursus van Alkulpaka blijven betalen 
7. Een zoon van weduwe Teni gaat naar de primary school en een andere zoon gaat naar 

de senior high school. Hiervoor de kosten blijven betalen. 
8. De weefcursussen voor Agnes Alobasi-Ababilla en Belinda Atata blijven betalen. 
9. Twee naaicursussen blijven betalen. Op dit moment weten we nog niet welke jonge 

vrouwen een naaicursus gaan volgen. 

Educatie en emancipatie van weduwen:   
Op dit moment weten we dat er voor het maken van sheabutter machines nodig zijn, 
omdat de oude machines niet meer functioneren. Ook hopen we in 2022 van WOM een 
positief bericht te krijgen over de Kandika Mill en dat deze toch (her)bouwd kan worden. 

Verder hebben we regelmatig contact met Linda Anaabah. Zij kan ons vertellen welk 
materiaal weduwen nodig hebben om hun vak te kunnen blijven uitoefenen, bijvoorbeeld 
het maken van baskets. 

Bouwen van huizen  
Er zijn verschillende huizen van weduwen ingestort. In totaal wel 5. We hopen in 2022 
deze weduwen te kunnen helpen. 
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b.  Activiteiten om geld binnen te halen 
1. Via een brief bedrijven benaderen die zich bezighouden met de bouw/het onderhoud  

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

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

verspreiden van twee nieuwsbrieven in 2022 
4. Een powerpoint maken met belangrijke foto’s. 
5. Ons eigen netwerk aanspreken
6. 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

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

8. Afrikafestivals en Streekgala in de gaten houden en daar met een kraam staan, 
eventueel Afrikafestival in Hertme en 1Ander festival in Schijndel 

9. Op de activiteit van het Afrika Museum in mei informatie geven over onze stichting. 
10.Nogmaals contact opnemen met Ghanese gemeenschappen in Nederland en bekijken 

wat ze voor ons kunnen betekenen. 
11.  Een dansfeest bij Thuis bij Fien organiseren 
12.  Een kunstveiling organiseren 
13.  Contact opnemen met culturele antropologie om te bespreken of ze iets met de film 

van WOM, a Widows Cry kunnen doen. 
14.  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 
15.  Collecteren in de maand mei en oktober in Wijchen West, Wijchen-Zuid en 

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

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

laten zien
18.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.

19.Met de atletiekvereniging Wijchen een sponsortocht organiseren.
20.Contact opnemen met Max maakt mogelijk voor de (her) bouw van huizen van oudere 

weduwen
21.  Aan Cineclub Wijchen vragen of er een benefietfilmavond georganiseerd kan worden.
22.Statiegeldactie bij Jan Linders en Albert Heijn houden
23.Een kookmiddag verzorgen bij de dagbesteding van mensen met een achterstand en 

op die manier reclame maken voor de stichting
24.  Subsidie aanvragen bij Books4lifeNijmegen
25.  Subsidie aanvragen bij Vraag en Aanbod
26.  Via Giving Tuesday geld ophalen voor iets wat dan nodig is.
27.  Een doppen inzamelactie houden.

Genoeg plannen, maar hierin zullen we tijdens onze vergaderingen een keuze moeten 
maken en prioriteiten moeten stellen. Hopelijk kunnen we in 2022 meer plannen realiseren 
dan in 2021 
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5. Begroting 2022 

In 2021 hadden we ruim  € 13.000 te besteden. Dat is iets meer dan in 2020. Ons 
beginkapitaal was in 2021 € 3177,16. We willen in 2022 onze groei proberen te vergroten 
door nog meer naamsbekendheid te creëren en sponsoractiviteiten te organiseren. 

9

Verwachte inkomsten Verwachte uitgaven

Restant 2021 € 1903,14 Bankkosten € 150,00

Vierdaagse € 250,00 PC Extreme € 85,00

Individuele sponsors € 3500,00 Overboekingskosten € 300,00

Collecte € 500,00 flyers € 100,00

Bedrijven € 250,00 Bouwproject € 4000,00

Fietsvierdaagse € 500,00 Kindereducatie € 2500,00

Books 4 life € 3000,00 Vrouweneducatie € 4000,00

Dansfeest of kunstveiling € 800,00 Onvoorziene kosten € 250,00

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

Festivals € 100,00 Nieuwe t-shirts € 200,00

Giving Tuesday € 1500,00 Lidmaatschap Partin €  72,00

Reserve € 636,14

Totaal € 12.343,14 Totaal € 12.343,14

Weduwe Nyamah Asaa met 4 van  
haar kinderen



6. Slotwoord 

In 2021 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. Ook hebben we 4 jonge vrouwen geholpen met het beginnen van een 
naaicursus of weefcursus. Tevens hebben we geld gegeven voor de beroepsopleiding van 
Kosi. 

In 2021 hebben we maar 1 keer geld gestort voor het (her)bouwen van een woning. Dit is 
bedoeld voor weduwe Nyaamah Asaa. Zij heeft 5 kinderen. Alleen de oudste zoon woont 
niet meer thuis. Eigenlijk heeft zij minimaal twee kamers nodig. We hebben met Francis 
Anaabaah afgesproken dat we in 2022 weer € 1000,00 euro storten. Daarmee kan nog 1 
kamer voor weduwe Nyamaah Asaa gebrouwd worden. 
Aan het eind van 2021 hebben we informatie gekregen over de situatie van woningen van 
weduwen. Er waren vijf woningen ingestort. In 2022 willen hen allemaal helpen. 
Verder hebben we WOM voldoende geld gegeven voor de (her) bouw van de Anateem en 
de Zua Mill in het Nabdam district. Hierdoor kunnen 100 weduwen aan het werk blijven. 
Het is nu niet mogelijk om de Kandika Mill te herbouwen, wat eerst de bedoeling was. Er 
zijn nl. nog steeds problemen met de Landlord. Hij geeft hen geen toestemming voor 
herbouw. 

We hopen de trend voor meer hulp aan werk van de weduwen en educatie van de 
kinderen in 2022 te kunnen voortzetten. 
Daarnaast blijven we natuurlijk de weduwen die op dat moment geen onderkomen 
hebben, ondersteunen door woningen voor hen te bouwen. 

Op het financiële overzicht kunt u zien dat we aan het eind van 2021 nog € 1903,14 op de 
rekening hadden staan. We hebben in 2021 meer email contact gehad met WOM, Linda 
en Francis Anaabah dan in 2020, waardoor we beter wisten hoe we het geld op een goede 
manier konden besteden. We hopen in 2022 weer zelf naar Ghana te kunnen gaan om de 
situatie daar te beoordelen. 
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Weduwe Nyaamah Asaa voor  
haar ingestorte huis                  



7.    Contactgegevens 

7.1   In Ghana 

• Widows and Orphans Movement, Bolgatanga.                                                             
Madame Betty, tel. 00233244956370 en Fati Abigail, 
womghana2000new@gmail.com, www.womgh.org,  

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

• Ibrahim Salifu, Greenhouse in Karimenga, 00233208913117 of 00233249333184,  
ibrahimsalifu938@gmail.com, www.ontmoetafrika.nl/partner/greenhouse-karimenga  

• Linda Anaabah, Society for Empowerment and Social Justice , 
nyaamahla@gmail.com 

7.2 In Nederland 

• Stichting Zaare, Wijchen, voorzitter Marijke van den Bos, tel.(0031)0246420829, 
secretaris Ans van Gemert, penningmeester Truus de Koning (vanaf mei 2021), 
bestuurslid  Frank van Beuningen, vrijwilligers; Jos Duffhues en Nanne Duffhues. 

• www.zaare.nl  

 mail@zaare.nl 

 marijke@zaare.nl 

 frankvbeuningen@gmail.com 

 truus.de.koning1@gmail.com  

 avangemert@gmail.com 

 www.facebook.com/stichtingzaare 

           Bankrekeningnummer NL68TRIO0390274240 

Kamer van koophandel : 59472871 

RSIN    : 853509165 
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Bijlage 1: Kosten voor de bouw van de Anateem Mill 
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BUDGET FOR ANATEEM GRINDING MILL

Description QTY ITERM FRQ UNIT RATE Total Amount
GHC GHC

Cement for blocks 48 Bags 1 once  	 65,00  3.120,00 
Sand 6 trips 1 once  	 500,00  3.000,00 

stones 1 trips 1 once  	 900,00  900,00 
iron rod 10 1 once  	 60,00  600,00 

Steel burner 1 peopl 1 once  	 300,00  300,00 
Labourers 4 person 5 once  	 50,00  1.000,00 

Moulding blocks 20 bag 1 once  	 20,00  400,00 
Zinc 3 Packets 1 once  	 700,00  2.100,00 

Roofing cost 1 people 1 once  	 1.000,00  1.000,00 
cost of screwing 1 people 1 once  	 800,00  800,00 

cost of plastering 1 people 1 once  	 1.000,00  1.000,00 
Wood 1 bundle 1 once  	 2.500,00  2.500,00 

Building cost 3 person 1 once  	 700,00  2.100,00 
windows and door 1 bundle 1 once  	 2.500,00  2.500,00 

Fuel for conveying items 
and monitoring 10 gallons 4 weeks  	 35,00  1.400,00 

administration 5%  1.136,00 

onvoorzien  367,00 

TOTAL 24,223,00
€ 3500,00

Begonnen met de bouw van de Anateem Mill



Bijlage 2: Kosten voor de bouw van de Zua Mill 
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BUDGET FOR ZUA GRINDING MILL

Description QTY ITERM FRQ UNIT RATE Total Amount
GHC GHC

Cement for blocks 48 Bags 1 once  	 65,00  3.120,00 
Sand 6 trips 1 once  	 500,00  3.000,00 
stones 1 trips 1 once  	 900,00  900,00 
iron rod 10 1 once  	 60,00  600,00 
Steel burner 1 peopl 1 once  	 300,00  300,00 
Labourers 4 person 5 once  	 50,00  1.000,00 
Moulding blocks 20 bag 1 once  	 20,00  400,00 
Zinc 3 Packets 1 once  	 700,00  2.100,00 
Roofing cost 1 people 1 once  	 1.000,00  1.000,00 
cost of screwing 1 people 1 once  	 800,00  800,00 
cost of plastering 1 people 1 once  	 1.000,00  1.000,00 
Wood 1 bundle 1 once  	 2.500,00  2.500,00 
Building cost 3 person 1 once  	 700,00  2.100,00 
windows and door 1 bundle 1 once  	 2.500,00  2.500,00 

Fuel for conveying items 
and monitoring 10 gallons 4 weeks  	 35,00  1.400,00 
administration 5%  1.136,00 

onvoorzien  367,00 

TOTAL  24.223,00 
€ 3500,00

Zo groot wordt de Anateem Mill



Bijlage 3:  educatie Kosi, Akulpaka en 1 jonge vrouw weeflessen: € 1000 = 
6930 GHC 

Er blijft € 780,00 over = 5430 GHC. Daarvan kan 1 naaicursus betaald worden. 
Restant is dan € 120,00 

 

Kosi materiaal GHC euro

fotokopieën 80,00

reiskosten 200,00

8 handleidingen 8 x 30 = 240,00

Subtotaal 500,00

Akulpaka lesgeld weefcursus 1000,00

Totaal 1500,00 € 220,00
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Bijlage 4: Naaicursus 

Restant blijft € 120,00 

No Item cost quantity GHC euro

1 Sewing Machine 1200,00 1 1200,00

2 Admission Fee 1500,00 1 1500,00

3 Two (2) Uniforms 300,00 2 600,00

4 Accessoiries

for the training

1000,00 1 1000,00

5 Footwear (brown and 
Black) 

100,00 2 200,00

Total 4500,00 € 660,00
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Bijlage 5: weefcursus (we hebben € 2000 gestort = ongeveer 13.860 GHC) 

We hebben 2 weefcursussen betaald =  € 1200,00 

Verder hebben we nog 1 naaicursus hiervan betaald = € 660,00. In totaal dus  
€ 1860,00. Er blijft een bedrag van € 140,00 over en het restant op bijlage 4 =  
€ 120,00, dus een totaal restant van € 260,00. Dit wordt besteed aan de 
schoolkosten van Kosi = € 215,00 (zie bijlage 6). Restant is dan € 45,00 . Dat 
wordt gebruikt voor de educatie  van 4 jonge vrouwen (zie bijlage 8) 

No Item cost quantity Amount GHC euro

1 Weaving Machine 600,00 1 600,00

2 Wiper 500,00 1 500,00

3 Admission Fee (1 year) 1500,00 1 1500,00

4 Two Uniforms plus 
sewing

300,00 2 600,00

5 Training Accessoiries 700,00 1 700,00

6 Footwear (brown and 
black)

100,00 2 200,00

Total 4100,00 € 600,00
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Agnes Alobasi-Ababilla samen met haar docente 
(links) en haar moeder (rechts)



Bijlage 6: Kosten opleiding Kosi voor 1 kwartaal. Totaal 1480 GHC = € 215 
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Bijlage 7: bouwen van één kamer (er is € 1000) gestort en voorlopig een 
restant van  € 35,00) Dit restant wordt gebruikt voor de schoolkosten van vier 
jonge vrouwen (zie bijlage 8). Op dit moment zijn de exacte kosten niet 
bekend door de inflatie.

 

 

Naam weduwe item prijs per stuk totaal GHC euro

Nyaamah Asaa

Bricks of blocks 500 1 500

bouwkosten 2 arbeiders

2 dagen

4 x 150 600

bouwkosten timmerman

2 dagen

200 400

Zinc 3 pakken 330 990

hout voor dak en 2 
kamers

1500 1500

gallons 8 40 320

fixing gallons 8 25 200

deur 2 150 300

binding wires, fuel 
en spijkers

20 25 500

transport 1 100 100

cement voor vloer 
en muren

8 zakken 50 400

coating 5 40 200

windows 2 50 100

Roofing 500

administration 5% 300

Subtotaal GHC 6910 € 965
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De bouw schiet al  
aardig op



Bijlage 8: educatie 4 jonge vrouwen (€ 45 en  € 35 = € 80 euro) 

We weten nu niet of dat voldoende is, maar dat horen we in 2022.  19

 

Name item costs GHC euro

Hannah Nmabila schoolgeld
 146 €20,00

Atulo Bintu idem 146  € 20,00

Francisca NMaa idem 146  € 20,00

Aduko Gloria idem 146 € 20,00

Totaal GHC 584 € 80,00
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Belinda Atata volgt nu ook een weefcursus.


