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1.   Inleiding 
Ons bestuur bestaat op dit moment uit vier personen, namelijk Truus de Koning, Ans van 
Gemert, Jos Duffhues en Marijke van den Bos.  
De zetels zijn als volgt verdeeld: 
Ans van Gemert: secretaris 
Truus de Koning: penningmeester 
Jos Duffhues:  bestuurslid  
Marijke van den Bos: voorzitter 
In februari 2022 heeft Frank van Beuningen aangegeven dat hij door zijn drukke 
werkzaamheden geen bestuurslid meer kan zijn. Hij wil af en toe nog wel hand- en 
spandiensten verrichten met het oog op onze website. Daar zijn wij heel blij mee. 
Jos Duffhues, die al heel vaak bij vergaderingen aanwezig was, heeft Frank van 
Beuningen opgevolgd als bestuurslid. 

In 2022 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 twee keer overlegd 
over de actie givingtuesday.nl, het maken van de nieuwsbrief en onze aanvraag bij Stichting 
Mondiale woonhulp. We hebben deze Stichting benaderd met de vraag of zij ons 
financieel willen ondersteunen met betrekking tot de bouw van drie woningen van 
weduwen in het dorpje Zaare. Zij hebben dit toegezegd en € 2313,29 overgemaakt. Dit is 
de helft van wat we aangevraagd hebben. Na het toesturen van foto’s en een kort verslag 
van de werkzaamheden ontvangen we in 2023 de andere helft.  
Verder hebben de penningmeester en de voorzitter drie keer overleg gehad over de 
financiën en het overmaken van geld naar  Francis en Linda Anaabah. 
In het jaarverslag 2021 en de plannen voor 2022 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 2022, in hoofdstuk 4 vindt u 
nieuwe actiepunten voor 2023 terug en in hoofdstuk 5 de nieuwe begroting. Het slotwoord 
en de contactgegevens staan in hoofdstuk 6 en 7. 
In 7 bijlagen vindt u de verantwoording van het geld dat we overgemaakt hebben naar 
Francis Anabaah en Linda Anaabah, onze contactpersonen in Ghana. Dit jaar hebben we 
geen geld overgemaakt naar Widows and Orphans Movement (WOM), omdat er geen 
duidelijk vraag van hen was. Op dit moment hoeven er geen fabriekjes waar weduwen 
werken, gerestaureerd te worden. 

In 2022 hebben we regelmatig contact gehad met onze contactpersonen Francis en Linda 
Anaabah. Vooral met Linda verloopt het contact heel soepel, omdat ze via whatsapp 
bereikbaar is. Zij geeft ook onze vragen door aan haar vader Francis. Francis stuurt 
regelmatig een mail met informatie over de voortgang van de verschillende projecten. 

In 2022 hebben we weer meegedaan aan Giving Tuesday, een wereldwijde actiedag om 
goed te doen. We probeerden € 3000 op te halen voor de (her)bouw van de huizen van 
drie weduwen. Helaas was de opbrengst dit jaar maar € 491,00 euro. Hiermee kunnen we 
wel de timmerman en stukadoors betalen die zich bezig houden met de bouw van de 
huizen. 

Onze stichting heeft niet het Goede Doelen Keurmerk van CBF (Centraal Bureau voor 
Fondsenwerving), omdat we de kosten hiervoor te hoog vinden.  

3

http://givingtuesday.nl


We hebben ons wel aangesloten bij het Ghana Platform en we zijn lid geworden van 
Partin, een branche-organisatie voor goede doelen in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking.  
We worden misschien lid van de Donateursbelofte, waarmee we verklaren en beloven 
ervoor te zorgen dat donateurs het volste vertrouwen kunnen hebben in onze stichting en 
de doelen die wij steunen. Stichting Donateursbelangen versterkt samen met ons het 
vertrouwen tussen gevers en goede doelen op basis van 10 beloften.
Voor meer informatie, zie: https://www.donateursbelangen.nl/de-donateursbelofte. 
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2. Activiteiten 2022 
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 2022                                                                                                                                   
We hebben de volgende activiteiten gedaan 

1. Twee keer gecollecteerd in Wijchen West  
2. Een statiegeldactie bij Jan Linders gehouden 
3. Irene van Wijk heeft de vierdaagse gelopen en zich hiervoor laten sponsoren 
4. Op de Roze woensdag van de Vierdaagse hebben we koffie en thee uitgedeeld aan 

de lopers 
5. Onze donateurs op de hoogte gesteld door middel van het verspreiden van twee 

nieuwsbrieven 
6. Individuele donateurs en ons eigen netwerk benaderd met deze nieuwsbrief 
7. De contactlijst met individuele donateurs uitgebreid n.a.v. de schenkingen 
8. Enkele spullen uit Ghana verkocht 
9. Meegedaan aan Giving Tuesday op 29 november en daar over gepubliceerd 
10.Bij Vraag en Aanbod subsidie aangevraagd 
11. Met een stand gestaan op het 1Anderfestival in Schijndel 
12.Met een stand gestaan op het Houtje Touwtje Festival in Den Bosch 
13.Nieuwe t-shirts laten maken 
14.Nieuwe flyers laten maken 
15.Flyers op verschillende plaatsen in Wijchen opgehangen 
16.Een studiedag van het Ghana Platform bezocht, waar vooral aandacht was voor: de 

continuïteit van de projecten en mogelijkheden voor watervoorzieningen 
17.Webinars van Pantin gevolgd 
18.De cheque van 500 euro van Vraag en Aanbod in ontvangst genomen 
19.Een plan gemaakt om informatie te geven aan de wereldvrouwen Wijchen 
20.Financiële ondersteuning aangevraagd bij Stichting Mondiale 

Woonhulp(mondialewoonhulp.nl) 
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3. Financiële verantwoording 2022 
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 (25 euro 
per keer). 

Uitleg extra inkomsten door acties                                                                              
Overzicht verkoop: 3 tassen (30,00), 5 ovale manden (100,00), 6 Ghanese kaarten (9,00), 1 
waaier (7,50) , 7 baobabolie (56,00), 1 x ansichtkaarten (15,00), 2 kleine manden (30,00), 1 
grote mand (24,52), 1 knikkerzakje (1,50), 2 armbandjes (5,00), 1 ketting ( 3,00), 1 petje 
(10,00) 1 sheabutter (5,00) 1 muziekinstrumentje (5,00), 1 slacouvert (7,26) 

Overboekingen: 
1. We zijn lid geworden van Partin

2. Op 6-1-2022, 08-04-2022, 8-06-2022, 8-08-22 , 28-09-2022, 22-11-22 1000,00 euro 
overgemaakt naar Francis voor de (her) bouw van een woning voor een weduwe en andere 
kosten, dus in totaal 7000 euro (zie bijlages 1 t/m 5).

3. nieuwe t-shirts en flyers

4. Voor de website en voor de domeinnaam zaare.nl

5. Om kopers op markten te kunnen laten pinnen, hebben we een Sum-up apparaatje 
aangeschaft en verder een kraam betaald op het 1 Ander festival

6. Schoolkosten voor Kosi (bijlage 6)


In de bijlages kunt u zien dat de koers van een Ghanese Cedi heel erg wisselt. Francis Anabaah 
laat ons elke keer weten hoeveel de € 1000 op dat moment waard is.


Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag

Sponsors € 3761,98 Overboekingskosten € 175,00

Kindereducatie € 375,00 Contributie Partin (1) € 72,00

werk weduwen € 170,00 Francis Anaabah  (2) € 7000,00

Mondiale Woonhulp €  2313,29 Promotiemateriaal (3) € 281,15

Verkoop € 308,78 Updaten website € 120,00

Statiegeldactie € 118,30 PC Extreme (4) € 83,91

Vraag en Aanbod € 500,00 Onkosten algemeen (5) € 37,49

Collecte €  942,19 Linda Anaabah (6) € 500,00

Vierdaagse € 646,75 Bankkosten € 198,25

Giving Tuesday € 491,00

Subtotaal € 9607,29

saldo 2021 € 1903,14

Totaal € 11.530,43 Totaal € 8492,80

Saldo (31-12–22) € 3037,63
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4. Plannen 2023 

a. Korte termijn doelstelling 
Naar aanleiding van email contact met 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. Een zoon van weduwe Teni (die in het najaar van 2022 overleden is) gaat naar de 

primary school. Hiervoor de kosten blijven betalen. 
4. De weefcursussen voor Agnes Alobasi-Ababilla en Belinda Atata blijven betalen. 
5. De naaicursussen voor Sarah Ayine en Tina Abambire blijven betalen. 
6. De schoolkosten voor de drie kinderen van weduwe Nua Vea blijven betalen. 
7. Drie jonge vrouwen de kans geven de senior high school af te maken. 

Educatie en emancipatie van weduwen en hun kinderen:   
Met Teni, die haar coupeuse diploma heeft behaald, overleggen of zij eventueel 
kinderkleding wil maken en deze wil opsturen naar Nederland. 
Bekijken of we Akulpaka, die haar weefdiploma heeft behaald, daarbij kunnen betrekken. 

Aan Linda en Francis Anaabah vragen of weduwen materiaal nodig hebben om hun vak te 
kunnen blijven uitoefenen, bijvoorbeeld het maken van baskets. 

Bouwen van huizen  
De woning van weduwe Akeliselisa Aganbono met haar drie kinderen afmaken.

Verder woningen bouwen voor weduwe Atinganima Ayoligo, zij heeft één kind en voor 
weduwe Awonkoga Azaare, zij heeft vier kinderen (zie foto). 
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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 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 2023 
4. Een powerpoint maken met belangrijke foto’s. 
5. Ons eigen netwerk aanspreken
6. Mensen die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse, de fietsvierdaagse of aan een 

andere sportieve activiteit, laten sponsoren. 
7. Afrikafestivals en Streekgala in de gaten houden en daar met een kraam staan, 

eventueel Afrikafestival in Hertme en 1Ander festival in Schijndel 
8. Op de activiteit van het Afrika Museum in mei informatie geven over onze stichting. 
9. Een dansfeest bij Thuis bij Fien organiseren 
10.  Een kunstveiling organiseren 
11.  Contact opnemen met culturele antropologie om te bespreken of ze iets met de film 

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

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

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

laten zien
15.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.

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

weduwen
18.  Statiegeldactie bij Jan Linders en Albert Heijn houden
19.Subsidie aanvragen bij Books4life Nijmegen
20.  Subsidie aanvragen bij Vraag en Aanbod
21.  Via Giving Tuesday geld ophalen voor iets wat dan nodig is.
22. Stichting mondiale woonhulp op de hoogte houden van de voortgang van de bouw 
voor drie weduwen door een kort verslag te maken en foto’s te sturen. 

Genoeg plannen, maar hierin zullen we tijdens onze vergaderingen een keuze moeten 
maken en prioriteiten moeten stellen. Hopelijk kunnen we in 2023 meer plannen realiseren 
dan in 2022. 
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5. Begroting 2023 

In 2022 hadden we ruim  € 11.000 te besteden. Dat is iets minder dan in 2021. Ons 
beginkapitaal was in 2022 € 1903,14. We willen in 2023 onze groei proberen te vergroten 
door nog meer naamsbekendheid te creëren en sponsoractiviteiten te organiseren. 

 

Deze weduwe heeft ook hulp nodig. Haar naam weten we nog niet.
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Verwachte inkomsten Verwachte uitgaven

Restant 2022 € 3037,34 Bankkosten algemeen € 200,00

Vierdaagse en fiets vierdaagse € 700,00 PC Extreme € 85,00

Individuele sponsors € 3500,00 Overboekingskosten € 175,00

Collecte € 1000,00 Lidmaatschap Partin €  72,00

Bedrijven € 250,00 Bouwproject € 5000,00

Vraag en Aanbod € 1000,00 Kindereducatie € 3500,00

Mondiale woonhulp € 2313,29 Vrouweneducatie € 4000,00

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

Verkoop spullen € 200,00 Kosten stands € 50,00

Festivals € 100,00 Reserve € 568,63

Giving Tuesday € 500,00

Sponsortocht Old timer vrienden € 500,00

Totaal € 13.900,63 Totaal € 13.900,63



6. Slotwoord 

In 2022 hebben we meer geld besteed aan de educatie van de kinderen dan in de 
voorgaande jaren. We hebben zes jongeren geholpen door hen geld te geven om de 
Senior High School af te maken. We hebben  hun schoolkosten en hun eindexamens 
betaald. Ook de diploma-uitreiking van Teni, het examen en de diploma-uitreiking van 
Akulpaka hebben we bekostigd. Verder hebben we 4 jonge vrouwen geholpen met het 
continueren van hun naaicursus of weefcursus. Tevens hebben we geld gegeven voor de 
beroepsopleiding van Kosi. 
Begin januari 2023 kregen we bericht van Francis dat drie jonge vrouwen voor hun 
wiskunde examen en het examen algemeen wetenschap helaas niet geslaagd zijn, 
waardoor ze een heel jaar over moeten doen. Daarom hebben we besloten hen de kans te 
geven het laatste jaar overnieuw te doen, zodat ze toch hun diploma kunnen halen. 

In 2022 hebben we 7 keer geld gestort voor het (her)bouwen van een woning en de 
hierboven genoemde studie- en examenkosten.  
De woningen van weduwe Nyama Asaa met 4 thuiswonende kinderen en van weduwe 
Therese Adigre Buller met twee kinderen zijn nu klaar.  
In 2022 hebben we geen geld aan WOM gegeven, omdat er op dat moment geen 
fabriekjes gerestaureerd moesten worden. In 2023 nemen we weer contact op met WOM 
om te bespreken of onze hulp dan nodig is. 

We hopen de trend voor meer hulp aan educatie van de kinderen van weduwen in 2023 
voor te zetten, 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 2022 nog € 3037,63 op de 
rekening hadden staan. Dat komt omdat we pas eind 2022 geld binnenkregen van 
Mondiale woonhulp.   

Helaas zijn we in 2022 niet naar Ghana gegaan, maar we hopen in 2023 weer zelf de 
situatie in de UpperEast te kunnen beoordelen en op een andere manier contact te 
hebben met Francis en Linda Anaabah. 
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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)246420829, 
secretaris Ans van Gemert, penningmeester Truus de Koning (vanaf mei 2021), 
bestuurslid  Jos Duffhues (vanaf februari 2022), vrijwilligers; Renée en Nanne 
Duffhues, Frank van Beuningen. 

• www.zaare.nl  

 mail@zaare.nl 

 marijke@zaare.nl 

 jduffhues2@gmail.com 

 truus.de.koning1@gmail.com  

 avgemert@gmail.com 

 www.facebook.com/stichtingzaare 

           Bankrekeningnummer NL68TRIO0390274240 

Kamer van koophandel : 59472871 

RSIN    : 853509165 
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Bijlage 1: Woning weduwe Nyamaa Asaa  Op 6-1-2022 € 1000 gestort =  7.000 GHC 
Naam item hoeveelheid bedrag in Cedi’s bedrag in Euro’s

woning voor 
weduwe Nyama 
Asaa

cement voor de 
fundering

6 x 55,00 330,00

cement voor de 
vloer

4 x 55,00 220,00

materiaal voor 
stenen

4 x 16,00 64,00

zand voor de 
stenen en vervoer

1000 x 0,45 450,00

water 35 liter x 7 245,00

bouwvakkers 6 x 120,00 720,00

pleistermateriaal 
buiten

10 x 60,00 600,00

coating 8 x 20,00 160,00

hout voor het dak 15 x 45,00 675,00

hout voor sponning 
van deuren en 
ramen

5 x 45,00 225,00

zink 27 x 29,00 783,00

spijkers 4 x 25,00 100,00

timmerman voor het dak, de 
deuren, ramen

350,00

zand voor de vloer 
en vervoer

7 x 60,00 420,00

stukadoors 4 x 120,00 480,00

2 deuren 2 x 200,00 400,00

voedsel en drinks 320,00

Subtotaal 6500,00 € 925,00

Over 500,00 € 75,00
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Bijlage 2: Woning weduwe Therese Adigre Buller en diverse schoolkosten. Op 8-4-2022 €  1000 
gestort = 7600 GHC en restant 500 GHC = totaal 8100,00 GHC 

Naam item hoeveelheid bedrag in Cedi’s bedrag in euro’s

Diploma uitreiking 
Teni

kleding, vervoer 
enz.

1000,00

Subtotaal 1000,00

huis voor weduwe 
Therese Adigre 
Buller

cement voor de 
fundering

7 x 65,00 455,00

cement voor de 
vloer

5 x 65,00 325,00

materiaal voor 
stenen

5 x 20,00 100,00

water 35 x 10,00 350,00

zand voor de 
stenen en vervoer

1000 x 0,60 600,00

bouwvakkers 6 x 120,00 720,00

pleistermateriaal en 
vervoer

10 x 65,00 650,00

coating 8 x 25,00 200,00

stukadoors 4 x 135,00 540,00

hout voor het dak 18 x 55,00 990,00

hout voor sponning 
van deuren en 
ramen

5 x 55,00 275,00

zink 30 x 39,00 1170,00

spijkers 4 x 30,00 120,00

timmerman voor dak, deuren 
en ramen

350,00

zand voor de vloer 
en vervoer

7 x 65,00 455,00

 deuren 3 x 300,00 900,00

ramen 4 x 130,00 520,00

voedsel, rijst 30 x 17,00 510,00

voedsel, graan 10 x 12,00 120,00

Subtotaal 9350,00

Onderwijs 5 jonge 
vrouwen en 1 
jongen

Praktijkexamen 
koken

1 x 40,00 40,00
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praktijkexamen 
handenarbeid

1 x 30,00 30,00

examen kunst 1 x 50,00 50,00

examen textiel en 
kleding

1 x 30,00 30,00

extra les 3 x 100,00 300,00

examen techniek 1 x 50,00 50,00

Subtotaal 500,00

Totaal 10.850 € 1300,00

Te weinig 2750 € 300,00
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Bijlage 3: Schoolkosten en afmaken woning weduwe Therese. Op 8-6-2022 € 1000 gestort = 7800 
GHC 
 
Naam item hoeveelheid GHC euro

negatieve balans 2750 € 300,00

afmaken woning 
voor weduwe 
Therese Adigre 
Buller, 2 kamers

cement voor de 
vloer van 2 kamers

10 x 65,00 650,00

cement voor 
plastering

2 x 65,00 130,00

water voor het 
cement

10 x 10,00 100,00

zand voor de vloer 8 x 65,00 520,00

timmerman plaatsen van 2 
deuren, 3 ramen

300,00

metselaar 1 metselaar en 2 
arbeiders

540,00

2 deuren 2 x 300,00 600,00

3 ramen 3 x 200 + 20 (voor 
schroeven enz.

620,00

Voedsel voor de 
arbeiders

10 x 18,00 180,00

Subtotaal 4140,00 € 480,00

Schoolkosten 
Senior High School

voor 5 meisjes 3050,00

Voedsel voor 6 
kinderen

6 x 200,00 1200,00

Subtotaal 4250,00 € 520,00

Totaal 10.640,00 € 1300,00

Tekort 10640,00 - 7800,00 = 2840,00 € 300,00
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Bijlage 4: Schoolkosten o.a. van Kosi, weefexamen Akulpaka. Op 8/8/22 € 1000 gestort = 8523 
GHC 

Naam Item Hoeveelheid GHC euro

Tekort bijlage 3 2840,00 € 300,00

schoolkosten 
zoon weduwe 
Teni

633,00

schoolkosten 3 
kinderen van 
weduwe Nua Vea

uniformen 2 x 80,00 160,00

boeken 3 x 20,00
 60,00

voedsel 80,00

brandstof 50,00

Linda zie specificatie 
hieronder

5200,00

Totaal Francis 9023,00 € 1050,00

Tekort Francis 9023,00 - 8523,00 = 500,00 € 50,00

5200 van Linda 
besteed aan:

schoolkosten 
Kosi

transport naar 
school

550,00

voedsel 1750,00

verblijf 500,00

materiaal 268,00

Subtotaal 3068,00

Akapulka weefexamen 2500,00

Totaal Linda 5568,00 € 550,00

Tekort Linda 5568,00 - 5200,00 = 368,00 € 40,00
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Bijlage 5: Naai en weefcursussen en woning weduwe Akeliselia Aganbono. Op 28/09/22 en 
22/11/22 € 1000 gestort = 9668GHC en 13442 GHC = 23110,00 GHC
Naam Item GHC euro 

Tekort Linda, bijlage 4 368,00 € 40,00

Linda 2 x naaicursussen 2200,00

2 x weefcursussen 2400,00

Totaal Linda 4968,00 € 540,00

Tekort Francis( bijlage 4) Tekort Francis 500,00 € 50,00

Bouwen huis voor 
weduwe Akeliselisa 
Aganbono met 3 
kinderen = 2 kamers

cement fundering 14 x 1,30 1820

cement vloer 10 x 1,30 1300

cement plastering 12 x 1,30 1560

materiaal stenen 10 x 40 400

water voor cement 70 x 20 1400

zand voor stenen 1000 x 1,30 1300

zand voor vloer 15 x 1,30 1950

coating 16 x 50 800

hout dakconstructie 20 x 110 2200

hout sponning deuren en 
ramen

10 x 110 1100

zink voor het dak 5 x 80 400

spijkers 8 x 60 480

schroeven 6 x 40 240

deuren 3 x 600 1800

ramen 4 x 260 1040

horren 4 x 200 800

timmerman, 2 daken 2 x 400 800

2 stukadoors 2 x 2 dagen x 600 1200

voedsel, rijst 30 zakken x 30 x 2 1800

voedsel, graan 10 zakken x 25 x 2 500

Subtotaal bouwen huis 22890 € 2050,00

Totaal 28358 € 2640,00
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Bijlage 6: Studiekosten Kosi, 2e jaar. Op 18-12 € 1000 gestort = 7959 GHC 
Naam Item GHC euro

tekort bijlage 5 28358,00 - 23110,00 = 5248 € 640,00

2711GHC  over = € 350

studiekosten Kosi college Fees 1015

projecten en voedsel 811

transport naar school 550,00

kleding en schoenen 336,00

Subtotaal kosten Kosi 2711 € 360,00

Totaal 7959 € 1000,00
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Bijlage 7: Verklaring college of Agriculture
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