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een lid van één van de vrouwengroepen 
op weg naar de graanmolen in chera



Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Onyame. De organi-
satie is opgericht en werkt vanuit de overtuiging dat God 
overal is en ons aanmoedigt om samen aan een betere 
wereld te werken. Het Ghanese Onyame teken symbo-
liseert de alom aanwezigheid van God. Ons logo is een 
gestileerde afbeelding van dit Ghanese symbool. 
 Onyame heeft meerdere doelstellingen. Enerzijds 
beoogt Onyame de mensen die onder de armoedegrens 
leven mondiger en sterker te maken, zodat ze op eigen 
kracht een beter bestaan kunnen leiden. Anderzijds wil 
de organisatie de mensen in Europa bewust maken van 
en betrekken bij ontwikkelingswerk. 

De doelstellingen worden verwezenlijkt door: 
• Het verlenen van hulp aan de mensen in Ghana. 
• Het trainen van lokale medewerkers om de opgestarte 
 projecten zelfstandig voort te kunnen zetten. 
• Het verstrekken van voorlichting en informatie aan  
 mensen in Europa. 
• Het begeleiden van mensen die als vrijwilliger in 
 Ghana aan de slag gaan. 
• Fondsenwerving om de hulp in Ghana te bekostigen. 

De organisatie omvat een Nederlandse en een Ghanese 
stichting en van beide stichtingen worden de cijfers in dit 
verslag gepresenteerd. Naast de cijfers van beide stich-
tingen wordt in dit verslag ook nadere informatie ver-
strekt over de projecten om een duidelijk beeld te geven 
van wie wij zijn, wat we doen en hoe we werken. 
 Stichting Onyame heeft een website, waar de nodige 
informatie op te vinden is. Verder heeft Onyame een 
facebook-account en wordt er drie keer per jaar een 
nieuwsbrief uitgegeven. 

Mocht u vragen hebben, dan zijn wij uiteraard graag 
 bereid om die te beantwoorden. 

Kapelle, 18 maart 2015 

drs. E. van Reij-Pieterson (mha),    ing. E. van Asselt, 
voorzitter            penningmeester
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groepsoverleg met vrouwen in wiesi
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bestuur stichting onyame (nederland)
Samenstelling bestuur per 31  december 2014:

voorzitter
 Elly van Reij-Pieterson, Apeldoorn
secretaris
 Gerda Dousma, Kapelle
penningmeester
 Evert van Asselt, Kapelle
algemeen lid, taakveld verkoop Ghanese spullen, 
 braderieën en contact ZWO
 Ronald Wagenaar, Schore
algemeen lid, taakveld vrijwilligers
 Mieke Noordhoek, Ede

Medio 2014 heeft Pim van Iwaarden zijn taak binnen 
het bestuur beëindigd. 
 Sinds najaar 2014 is grafisch ontwerper Martijn de 
Wilde uit Rotterdam nauw betrokken bij de PR taken. 
 Coördinator en contact met Ghana is Marleen van 
Asselt uit Heinkenszand.

bestuur foundation onyame (ghana)
Samenstelling bestuur per 31  december 2014:

voorzitter
 Abraham Abbey
secretaris
 vacant
penningmeester
 vacant
algemeen leden
 Godfrey Amo Frimong
 Nana Kofi Acquah
 Eugene Ocanseye
 Vida Akanchey

Penningmeesterschap en secretariaat worden ingevuld 
door Marleen van Asselt. Begin 2014 werd het bestuur 
 aangevuld met Lydia Akum en Sampson Mensah.

bestuur

Stichting Onyame 
p/a Coxstraat 78
4421 DB Kapelle 

tel 0113 – 34 11 67 
info@onyame.nl

IBAN NL62 RABO 0380 5469 14
RSIN 81 26 94 958

www.onyame.nl



bomenplantage in doninga



Tijdens dit jaar is de namenlijst van degenen die ons 
(eens) gesponsord hebben volledig doorgewerkt, bijge-
werkt en van zoveel mogelijk mailadressen voorzien. Dit 
omdat de portokosten steeds hoger worden. Gelukkig 
vonden degenen die wij benaderden het geen probleem 
hun mailadres voor dit doel te geven.

Alle informatie wordt via de website verspreid. De 
Nieuwsbrief werd drie keer verzonden: in april, in augus-
tus en in december. Vanaf augustus werd het overgrote 
deel van de Nieuwsbrieven per mail bezorgd. 

Begin 2014 heeft Mieke de vrijwilligersvisie voorbereid, 
die we in maart met enkele wijzigingen hebben vastge-
steld. In de zomer hebben er drie vrijwilligsters samen 
met Mieke werk verricht tijdens het bezoek van Marleen 
aan Ghana. Verslagen daarvan werden in de Nieuwsbrief 
en op de website geplaatst.

Er werden gedurende het jaar allerlei acties gehouden. 
Op braderieën werden Ghanese artikelen verkocht en 
uitleg gegeven over ons werk in Ghana. Op de vergade-
ringen van de classicale ZWO van Goes was er steeds 
een afvaardiging van ons, omdat Onyame gedurende de 
jaren 2014-2016 als collectedoel wordt aangemerkt.

Vanaf september werd het bedanken van degenen die 
ons van giften en donaties voorzagen weer actief, waar-
mee we hopen hen niet (weer) uit het oog te verliezen. 
Zonder hen zou er immers geen mogelijkheid zijn voort-
gang van de projecten in Ghana te kunnen garanderen.
Het punt PR kwam elke keer ook aan de orde. Evert 
zorgde er voor dat de website goed up to date bleef, 
maar dat is slechts een onderdeel van PR. Versterking 
was niet zo maar voorhanden. Maar half 2014 ontstond 
er contact met Martijn de Wilde, grafisch vormgever en 
bekend met het werk van Marleen: hij bezocht Ghana zelf 
in 2010. Daarmee hadden we een goed vooruitzicht op 
een oplossing van dat al langer bestaande probleem.
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2014 in nederland

In 2014 is het bestuur vier keer bijeen ge-
weest. Daarnaast werd er tussendoor via 
e-mail en telefoon van allerlei geregeld. De 
vergaderingen werden begonnen met een 
maaltijd bij een bestuurslid thuis, waarna 
er steeds eerst over de ontwikkelingen in 
Ghana werd gesproken, aan de hand van 
het beleidsplan. Marleen werd dan uitgeno-
digd om haar laatste bezoek aan Ghana te 
presenteren. Daarna werd bekeken welke 
zaken prioriteit moesten krijgen bij een vol-
gend contact en/of bezoek. Ook de financi-
ele stand van zaken kwam elke keer aan de 
orde. Naast de verslaglegging werd er een 
actielijst bijgehouden van afgesproken pun-
ten en de besluiten werden meegedeeld.



activiteiten 2014

02 02 
Stand tijdens zondag Wereld-
diaconaat, Mozeskerk Biezelinge

09 02 
Open kerk in de Hoogte, 
 protestantse gemeente Goes

12 03
Presentatie op biddag, 
Opstandingskerk Wissenkerke

20 03
ZWO regioavond over fondsen-
werving, ’s Gravenpolder

12 04
Presentatie,  gereformeerde kerk 
Yerseke

19 05
ZWO vergadering in de 
Levensbron, Goes

31 05
Karolinemarkt, Oost-Souburg

03 06
Interview op Groot Nieuws Radio

13 06 
Barbecue fondsenwerving door 
vrij willigsters Lisanne en Tamara, 
Kapelle

28 06
Jaarmarkt, Arnemuiden

12 07 
Braderie, Heinkenszand

22 08
Avondmarkt, Heinkenszand

30 08 
Kapelse dag, PKN-kerk Kapelle

06 09 
Braderie, Kruiningen

06 09 
Nazomerfair, Rilland

06 09 
Braderie, de Zuidpoort Vlissingen

07 09 
Kerkdienst, Wolphaartsdijk

13 09 
Karolinemarkt, evangelische 
 gemeente Oost-Souburg 

20 09 
Schoorse herfstmarkt, Schore

20 09 
Open dag Zorgboerderij Voemekaer, 
Biezelinge

21 09 
Wereldmarkt, Tilburg

22 09 
ZWO vergadering in de Levensbron, 
Goes

19 10 
Presentatie in de kerk, 
’s-Heer Hendrikskinderen

01 11 
Nederland-Ghana platform dag, Ede

07 11 
Presentatie Lisanne en Tamara voor 
jeugd van de Levensbron, Goes

08 11 
Markt Tweezijdig Geven, Ermelo

13 11
Lezing en  verkoop bij Christelijk 
Maatschappelijke Vrouwen-
vereniging De Passage, Ermelo

17 11
Presentatie ZWO regioavond, Schore

29 11
Partin dag, Nijkerk

01 12
ZWO vergadering in de Levensbron, 
Goes

14 12
Presentatie bij International Christian 
Centre, Renton (Seattle, USA)

19 12
Kerstmarkt, Vogelwaarde
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Eind september kwamen er berichten uit Ghana dat 
Blessing, een tweejarig meisje, een ernstig hartpro-
bleem bleek te hebben, waarbij er voor de noodzakelijke 
operaties geen geld was. Naar aanleiding van enkele 
noodoproepen via Facebook en in een dienst van de 
Protestantse Gemeente Kapelle Biezelinge en Eversdijk 
bleken er zoveel gulle gevers te zijn dat het volledige 
bedrag in luttele tijd bijeengebracht werd.

Bijeenkomsten van het Holland Ghana Platform en Partin 
werden door Marleen en Elly bijgewoond. Er werd ook 
deelgenomen aan een verhalenwedstrijd en een fotowed-
strijd en bij de laatste behaalden we een tweede plaats. 
Daarmee zal er in 2015 zes uren hulp bij communicatie 
worden verzorgd door Wilde Ganzen.

In november is gestart met voorbereidingen voor het 
houden van een muziekmiddag ten bate van Onyame 
op Werelddiaconaatzondag, 1 februari 2015. Ook zijn 
er vergevorderde plannen voor het houden van een 
 dienstenveiling in het voorjaar van 2015.
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health care project in chera



Door ‘letterlijk’ afstand te nemen werd zichtbaar op 
welke onderdelen ondersteuning en coaching gewenst is. 
De behoefte ligt voornamelijk op het gebied van trainen 
in managementvaardigheden (discipline, structuur, coör-
dineren, vooruitdenken, overzien, plannen en delegeren). 
Het komende jaar zal Marleen hierop haar coaching rich-
ten. Voor het coachen is het heel waardevol dat Marleen 
bijna twintig jaar volledig in Ghana heeft gewoond en zij 
de verschillen tussen de Europese en Ghanese cultuur 
kent. We zien de komende tijd als een uit daging om de 
westerse ervaringen op het gebied van management te 
vertalen naar vaardigheden die aansluiten op de Ghanese 
cultuur. 
 Het is de bedoeling dat Marleen haar werk gaat over-
dragen aan de eigen mensen in Ghana. Daarvoor zal 
ze sturend bezig zijn in de vorm van het aanreiken van 
protocollen en/of stappenplannen, terwijl onze voorzit-
ter haar op één van de volgende trips kan vergezellen 
om alle projecten te bezoeken en toekomstplannen te 
bespreken.

kliniek in olebu
In juli 2014 is bereikt dat alle (sub)vergunningen in orde 
zijn. Het geheel moet nu nog ondertekend worden door 
het gemeentebestuur. Voor het verkrijgen van de vergun-
ningen heeft Marleen begin 2014 aan Vida de contacten 
overgedragen en aan Sampson Mensah (bestuurslid 
Foundation Onyame Ghana) heeft zij de contacten met 
het gemeentebestuur overgedragen. Marleen heeft een 
coachende rol in dit traject. De aandacht ligt nu op het 
verkrijgen van de handtekening voor de totale vergun-
ning. Na een bezoek van gemeentebestuurders aan de 
kliniek  verwacht men die binnen afzienbare tijd. 
 Dr. Naa is bereid om samen te werken en zich te ver-
binden aan de kliniek. Dr. Naa is deskundig en heeft zelf 
een kliniek in Accra. Deze samenwerking is een belang-
rijke bijdrage voor continuïteit van de kliniek. Marleen 
neemt haar eerstvolgende bezoek contact met haar op 
om de  samenwerking verder te bespreken.
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2014 in ghana

Marleen is het afgelopen jaar drie keer een 
aantal  weken in Ghana geweest en heeft 
de overige tijd vanuit Nederland de lokale 
medewerkers ondersteund en gecoacht. 



oorspronkelijke 10% is en blijft voor Onyame. De groepen 
kiezen zelf of zij 5% of 10% voor zichzelf gaan sparen. Na 
vijf jaar heeft ieder groepslid ¢ 400 (Ghana cedis) om op 
eigen kracht verder te gaan.

Als er door externe omstandigheden (bijv. droogte of 
veel regenval) een slecht jaar is, wordt alleen de rente 
terugbetaald en wordt het traject met een jaar verlengd. 
Vanaf 2015 gaan we op deze wijze werken. De ontwik-
kelingen worden gevolgd om te weten of deze werkwijze 
tot het gewenste resultaat (na vijf jaar op eigen kracht 
verder gaan) gerealiseerd wordt. Vida neemt dit al over 
en Marleen zal haar met een schema/stappenplan helpen.

dovenschool in obuasi
Dit jaar is door Onyame geld geschonken voor een stuk 
grond waarop een nieuwe school gebouwd kan worden. 
Voor de kosten voor huisvesting en onderwijs voor de 
leerlingen wordt gezocht naar sponsors. Er zijn foto’s ge-
maakt van alle kinderen met als doel sponsors te werven 
die één kind willen sponsoren. Er worden sponsors ge-
zocht voor de nieuwe school als de plannen voor de bouw 
beschikbaar zijn.
 We zullen opnieuw de zelfredzaamheid van de school 
bespreken. Terugkomende  kosten blijven er voor onder-
dak, verblijf en scholing. Communicatie tussen Marleen en 
schoolleiding blijft in dit project van het grootste belang.

family care project
Dit project loopt goed. Een kleine financiële bijdrage 
maakt het verschil in levens van mensen. We vertellen 
hun verhalen op de website of in de nieuwsbrief.

health care in chera
Dit is een lokaal initiatief, eerder gesponsord door 
Ecologische Landbouw Projecten Ghana, waarbij epi-
lepsie patiënten worden behandeld en waar Onyame 
steun aan verleent, met name in de vorm van supervisie 
en coaching door Marleen. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door de lokale medewerkers. Ze nemen zelf 
initiatief in medicijnen halen en huisbezoeken doen.
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fosterhome in olebu
Sarah, een jongere uit het onderwijsprogramma, doet 
de dagelijkse werkzaamheden en de administratie. Sarah 
heeft aangegeven dat ze voor de toekomst niet de 
 leiding over het Fosterhome wil, maar een opleiding wil 
doen voor verpleegkundige (als ze haar herexamen voor 
de middel bare school heeft gehaald en ingeloot wordt). 
Mogelijk zou Sarah in september 2015 kunnen beginnen 
aan haar opleiding.
 Marleen zal op zoek gaan naar iemand die de dage-
lijkse werkzaamheden van Sarah overneemt. Daarnaast is 
er nog een tienermeisje in huis die al volop meewerkt en 
waar Marleen op termijn een volwaardig medewerkster 
in ziet.

vida’s family house in sandema
Het bestuur in Nederland stelt een huurcontract op en 
Marleen zal dit in januari 2015 bespreken met Vida. Er is 
een administratieve medewerker nodig. Hiervoor is nog 
geen vaste oplossing. Voorlopig wordt dit gedaan door 
Agnes, ook een jongere uit het onderwijsprogramma.
Vida volgt autorijlessen en een computercursus. De 
kinderen, van wie van overheidswege sprake was dat ze 
niet zouden kunnen blijven, zijn nog steeds in het Family 
House. De autoriteiten hebben niets meer van zich laten 
horen.

veeteeltproject in het builsa district
Marleen gaat samen met Lydia in januari 2015 beginnen 
om de inkomsten en uitgaven en het verloop/proces van 
het veeteeltproject  in kaart te brengen. Deze gegevens 
zijn input voor verbetering van het project en het moge-
lijk starten van eenzelfde project in Bolga.

microkredieten voor groepen
Dit jaar heeft Heleen Vis onderzoek gedaan naar het pro-
ces van de microkredieten van twee groepen die nu vijf 
jaar lopen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er te 
weinig ‘eigen geld’ wordt gecreëerd om zelfstandig ver-
der te gaan. Om dit probleem te ondervangen gaan de 
groepen 15% of 20% rente betalen in plaats van 10%. De 
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marleen in ghana

21 11 — 04 02
22 04 — 22 05
09 07 — 18 08

Marleen is in 2014 drie periodes 
in Ghana geweest om de verschil-
lende projecten te coördineren.

vrijwilligers in ghana

06 01 — 23 01

Marlies Verburgh en Jantine Wuyts 
Verpleegkundigen, gaven training 
voor gezondheids werkers in Olebu 
en Chera.

09 03 — 14 03

Rita Geldof
Hand- en spandiensten in het 
fosterhome in Olebu.

11 03 — 24 05

Heleen Vis
Onderzoek naar verbetering 
van microkredieten project en 
ondersteuning in het fosterhome 
in Sandema. Heleen was een grote 
steun in de periode na het overlij-
den van Badu, de huisvader.

09 07 — 18 08

Mieke Noordhoek
Begeleiden van vrijwilligsters, 
hand- en spandiensten in verschil-
lende projecten.

Marli van Iwaarden
Naast bezoeken van vrienden en 
pleegzuster verleende ze hand- en 
spandiensten in verschillende 
projecten.

Alinda van der Wal
Een week in de dovenschool in 
Obuasi en enkele weken in het 
fosterhome in Sandema. 

10 07 — 07 08

Lisanne Boone en Tamara 
Slabbekoorn
Verbleven een week in de doven-
school in Obuasi en een week 
in het fosterhome in Sandema, 
Schilderen en andere activiteiten 
voor de kinderen.

Samen met Mieke, Lisanne, Tamara 
en Alinda is Marleen een paar 
dagen op excursie geweest naar 
Mole National Park met een aantal 
kinderen uit Sandema fosterhome. 

02 08 — 18 08

Huub en Ben van Iwaarden
Op bezoek geweest in het foster-
home in Sandema en in Olebu. 
Ben heeft daar na heel lange peri-
ode opnieuw kennis gemaakt met 
zijn biologisch zusje, dat nu in het 
fosterhome in Sandema verblijft.
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De afgelopen 2 jaar leek het erop dat de kliniek financieel 
redelijk onafhankelijk kon draaien, d.w.z. de inkomsten 
van behandelingen dekte de kosten van medicijn aan-
schaf en vergoeding voor de staf. Maar 2014 is wat dat 
betreft geen goed jaar geweest, in dit jaar heeft de kli-
niek op haar reserves ingeteerd. De continuïteit van het 
project wordt opnieuw bekeken in 2015.

organisatie
Marleen zal nagaan hoe ze zich als buitenlandse consul-
tant kan laten registreren en kijken of er in Ghana een 
andere penningmeester voor het bestuur gevonden kan 
worden, zodat Marleen evenals in Nederland, buiten het 
bestuur kan komen te staan. 

werven en begeleiden van vrijwilligers
Er is informatie over vrijwilligers geplaatst op de website 
en er zijn verslagen met foto’s van hen te vinden van hun 
bezoeken aan Ghana.

fondsenwerving
In 2015 wordt hiervoor een plan opgesteld d.m.v. het 
beschrijven van alle projecten door onze voorzitter en 
we zullen actief met fondsenwerving aan de slag gaan. 
Met medewerking van de ZWO diakenen zal de wereld-
diaconaatszondag (1 februari) in Kapelle georganiseerd 
worden. Het plan is om een grote actie op te zetten voor 
Onyame, met muziek, informatie, verkoop Ghanese spul-
len en een pannenkoekenmaaltijd. De bestuursleden van 
Onyame Nederland zullen daar voor zover mogelijk actief 
in zijn. Ook zal er in het voorjaar van 2015 een diensten-
veiling worden gehouden.
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een vrouw uit doninga betaalt een 
deel van haar microkrediet terug



financiën 

Zoals eerder in dit verslag reeds is ver-
meld bestaat Onyame uit twee stichtingen. 
Het overgrote deel van de inkomsten van 
Onyame komt binnen via (de Nederlandse) 
Stichting Onyame. Deze inkomsten worden 
grotendeels gebruikt ter ondersteuning van 
Foundation Onyame in Ghana. Daarom zijn 
de jaarcijfers van Stichting Onyame zeer 
beknopt en wordt voor wat betreft het geld 
dat naar Foundation Onyame wordt over-
gemaakt volstaan met het vermelden van 
bedragen. De besteding van deze middelen 
in Ghana wordt meer in detail behandeld 
bij de jaarcijfers van Foundation Onyame, 
te lezen vanaf pagina 34.

jaarcijfers stichting onyame (nederland)

inkomsten € 40.270,30

rente
donateurs
giften bedrijven en particulieren
giften kerken en scholen 
braderieën, jaarmarkten, verkoop
sponsoracties
subsidies
stichting flexi-plan

252,66
3.998,00
6.774,15

18.958,89
5.059,60

227,00
0,00

5.000,00

uitgaven € 23.867,40

ondersteuning Foundation Onyame
 overmakingen aan Foundation Onyame
 vliegtickets coördinator
 reis- en verblijfsdocumenten Ghana
voorlichting, presentaties, fondsenwerving NL
 nieuwsbrief
 inkoop tbv braderieën, jaarmarkten
 reiskosten coördinator (kilometers NL)
 telefoonabonnement coördinator
organisatiekosten
 bankkosten
 representatiekosten (bedankjes vrijwilligers e.d.)
 internetkosten Stichting Onyame
 lidmaatschap Partin
 overige kosten

17.500,00
1.561,00

994,00

611,52
2.325,00

356,54
103,50

250,72
46,12
39,00
45,00
35,00

resultaat € 16.402,90

liquide middelen

liquide middelen € 54.895,13

liquide middelen 01-01-2014
resultaat boekjaar 2014

38.492,23
16.402,90

specificatie liquide middelen per 31-12-2014
 saldo rekening courant
 saldo spaarrekening

24.642,47
30.252,66
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vergoedingen aan medewerkers en bestuursleden
Stichting Onyame heeft geen medewerkers in dienst 
en de bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op 
vrijwillige basis. Er worden dan ook geen vergoedingen 
of beloningen uitbetaald door Stichting Onyame.  
Wel kunnen bestuursleden en de coördinator die de 
projecten in Ghana begeleidt op basis van hun bonnetjes 
en kilometeradministratie declaraties aangaande door 
hen voor de stichting gemaakte onkosten indienen bij 
de penningmeester. 
 In totaal is in 2014 aan coördinator Marleen van Asselt 
een door haar gedeclareerd bedrag uitbetaald van 
€ 3.015,04 in verband met de volgende zaken:

declaraties € 3.015,04

twee vliegtickets om de projecten in Ghana te bezoeken
onkosten ivm in Ghana benodigde reis-/verblijfsdocumenten
reiskosten/kilometers in NL tbv presentaties/fondsenwerving
telefoonabonnement tbv contact met projecten in Ghana

1.561,00
994,00
356,54
103,50

toelichting bij jaarcijfers 2014
Op het eerste gezicht lijkt Stichting Onyame een goed 
boekjaar te hebben gehad: er is een groot positief 
resultaat gerealiseerd. Toch zijn de cijfers een stuk 
minder rooskleurig dan het lijkt. De inkomsten zijn fors 
teruggelopen: in 2013 bedroegen deze nog € 69.817,73. 
Een  terugloop derhalve van € 29.512,43.

Deze teruggang heeft meerdere oorzaken:
• In 2013 was er een incidentele inkomstenpost van  
 € 12.000 (trekkersdiensten) die in 2014 niet  
  aanwezig was.
• In 2013 werd het tienjarig jubileum gevierd, hetgeen  
 eenmalig € 6.700 aan extra inkomsten genereerde.
• In 2014 is er geen grote sponsoractie in  
 Kapelle-Biezelinge georganiseerd (in 2013 leverde  
 deze nog € 10.000 op).
• Economische crisis in Nederland in combinatie met  
 steeds grotere/hevigere concurrentie met andere  
 goede doelen, waardoor de ‘reguliere’ inkomsten iets  
 zijn teruggelopen.
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Dat er ondanks de dalende inkomsten tòch een  positief 
resultaat werd geboekt heeft te maken met het feit 
dat gedurende 2014 is ingeteerd op het vermogen van 
Foundation Onyame. Dit is ingekrompen door het aan te 
wenden voor het financieren van de Ghanese activiteiten, 
waardoor er vanuit Nederland minder geld naar Ghana 
overgemaakt hoefde te worden: in 2014 is € 17.500 
overgemaakt naar Foundation Onyame, in 2013 betrof 
dit nog € 34.050. 

verwachtingen voor 2015
Het vermogen van Foundation Onyame is gedurende 2014 
zodanig verlaagd dat daar geen middelen meer zitten voor 
het financieren van projectkosten in 2015. Dit betekent 
dat het overgrote deel van de projectkosten in 2015 vanuit 
Nederland overgemaakt zal moeten worden. Daarvoor 
kunnen de liquide middelen gebruikt worden die per einde 
2014 aanwezig waren. Uiteraard zullen daarvoor ook de in-
komsten gedurende het jaar 2015 voor aangewend worden. 
 Voor wat betreft de inkomsten is 2015 goed begonnen: 
Er zijn diverse aanzienlijke bedragen ontvangen in het 
kader van de ondersteuning door de ZWO-classis Goes 
en op 1 februari 2015 is er een muziekmiddag gehouden 
in Kapelle-Biezelinge die € 8.450 heeft opgebracht. 
 De hoop is dat er in 2015 in Nederland € 50.000 aan 
inkomsten gegenereerd zal worden. Daarvan zal ca. 
€ 40.000 nodig zijn voor de reeds lopende projecten 
in Ghana. Daarnaast zal er ca. € 7.000 nodig zijn voor 
de onkosten van de coördinator en de kosten voor de 
 stichting in Nederland.
 Een eventueel positief resultaat zal worden toege-
voegd aan de middelen van de stichting. Dit met het oog 
op de bouwplannen die op dit moment worden ontwik-
keld voor de dovenschool in Obuasi, waarvoor een sub-
stantiële bijdrage vanuit Nederland benodigd zal zijn. 

overige geldstromen via  stichting onyame
In 2014 is de betaalrekening van Onyame gebruikt om 
geld naar Ghana te transfereren voor een tweetal andere 
particuliere alternatieven die raakvlakken hebben met 
het werk van Foundation Onyame. 
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Het eerste initiatief betreft Stichting Mensen Wereldwijd. 
Deze stichting steunt een school in Chera (waar Onyame 
een gezondheidsproject heeft lopen) en beschikte 
zelf niet over een contactpersoon/zusterorganisatie 
met bankrekening in Ghana om daar geld naar over te 
 schrijven. Deze stichting heeft € 1.500 overgemaakt 
naar Stichting Onyame. Stichting Onyame heeft dit geld 
overgemaakt naar Foundation Onyame. Vervolgens is 
het geld in Ghana van de bank gehaald en overgedragen. 
Dit bedrag van € 1.500 is niet inbegrepen in het overzicht 
van inkomsten en uitgaven.
 Een ander bedrag dat buiten de jaarcijfers is gehou-
den, betreft het particuliere initiatief van Marleen ten 
behoeve van Blessing. Dit Ghanese meisje was al een 
paar maanden aan de zorgen van Onyame toevertrouwd 
toen bleek dat ze een hartafwijking had en geopereerd 
moest worden. Vanuit de middelen van Onyame was dit 
niet mogelijk en ook niet verantwoord omdat met het 
bedrag dat daarmee gemoeid is vele tientallen anderen 
geholpen zouden kunnen worden.
 Daarom heeft Marleen op Facebook een oproep ge-
plaatst die door diverse mensen is overgenomen. Binnen 
luttele tijd kwam voor Blessing een bedrag van € 6.500 
binnen op de betaalrekening van Stichting Onyame. 
Dit bedrag is door Stichting Onyame overgemaakt naar 
Foundation Onyame ter bekostiging van de operatie 
van Blessing.
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jaarcijfers foundation onyame (ghana)

inkomsten ¢ 186.840

bijdrage Stichting Onyame 31-12-2013
bijdrage Stichting Onyame 30-06-2014
bijdrage Stichting Onyame 30-06-2014
bijdrage Stichting Onyame 01-10-2014
bijdrage Stichting Onyame 07-10-2014
terugbetaling en rente leningen
inkomsten guesthouse
lokale giften
bankrente
verkoop Nissan, 2e (en laatste) termijn
opbrengst King Bikes
verkoop nijverheidsproducten

29.807
31.136

6.227
37.400
24.440
32.890

1.156
16.069

280
5.000
1.624

811

uitgaven ¢ 212.866

onderwijs en jeugdzorg
 education program
 foster home Sandema
 foster home Olebu
 dovenschool Obuasi
medische zorg
 health care project Chera
 kliniek Olebu
 operatie Blessing
microkrediet en ondersteuning
 women & youth empowerment
 animal rearing project
 family care project
 ondersteuning n.a.v. overlijden Bedu
overige projecten
 transfer Stichting Mensen Wereldwijd
foundation Onyame
 kosten foundation Onyame

14.154
21.990
28.334
25.474

880
5.852

28.304

38.100
2.625
2.398
1.420

6.000

37.335

resultaat – ¢ 26.026

¢ = ghana cedi
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liquide middelen

liquide middelen ¢ 31.189

liquide middelen 01-01-2014
resultaat boekjaar 2014

57.215
– 26.026

specificatie liquide middelen per 31-12-2014
 betaalrekening Olebu
 spaarrekening Olebu
 contant geld Olebu
 betaalrekening Sandema
 spaarrekening Sandema
 contant geld Sandema

27.185
510
818
728
497

1.451

onderwijs en jeugdzorg

education program ¢ 14.154

Het Education Program draagt zorg voor de opleiding 
van jongeren die verspreid over Ghana wonen. In 2014 
zijn vanuit dit project ruim dertig jongeren geholpen 
door het betalen van de kosten voor hun opleiding. 

foster home sandema ¢ 21.990

verzorgenden, vrijwilligers, medewerkers
onderkomen, onderhoud, inrichting, energie
voeding/kleding e.d.

5.357
5.163

11.470

Een deel van de kinderen die deelnemen aan het 
Education Program wonen in het Foster Home in 
Sandema. Ook worden daar een aantal kleine kinderen 
opgevangen.

foster home olebu ¢ 28.334

verzorgenden, vrijwilligers, medewerkers
onderkomen, onderhoud, inrichting, energie
voeding/kleding e.d.

1.898
8.936

17.500

Ook in Olebu heeft Foundation Onyame een Foster 
Home waar kinderen gehuisvest zijn en verzorgd worden. 
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dovenschool obuasi ¢ 25.474

salaris leerkrachten, levensonderhoud kinderen
aankoop nieuwe grond

15.374
10.100

In Obuasi is een aantal jaren geleden een school voor 
dove kinderen gesticht door een leerkracht die zelf 
ook doof is. Het grootste deel van de kinderen komt uit 
verder gelegen plaatsen en is voor dag en nacht in de 
kost op de school. Eén van de kinderen uit het Education 
Program (Marleens pleegzoon Danzumah) is leerling op 
deze school. Foundation Onyame heeft de school in 2014 
ondersteund met een bedrag van ¢ 25.474. Hiervan zijn 
salarissen voor de leerkrachten en levensonderhoud voor 
de kinderen betaald en is ondersteuning gegeven voor 
de aankoop van een stuk land, waar het schoolbestuur 
binnen afzienbare tijd een schoolgebouw hoopt neer te 
kunnen zetten. Zodat de kinderen niet langer les krijgen 
en leven in de ruimten waarin de schooldirecteur en zijn 
gezin ook wonen.

medische zorg

health care project chera ¢ 880

centrale medische post
epilepsie-patiënten 

622
258

Marleen superviseert een netwerk voor gezondheidszorg 
in de dorpen rond Chera. In elk dorp zijn een EHBO-er, 
een vroedvrouw en een ‘nutrition woman’ actief om de 
lokale bevolking te helpen. Zij worden ondersteund door 
een centrale medische post met apotheek die wordt be-
menst door twee EHBO-ers. Periodiek gaat Marleen er-
heen om een en ander te sturen en te ondersteunen. Dan 
maakt ze ook een ronde langs alle betrokken dorpen om 
de plaatselijke medewerkers te bezoeken. Daarbij wor-
den problemen besproken en wordt geïnspecteerd of de 
plaatselijke mensen hun voorraden en voorzieningen op 
peil hebben gehouden. Ook is er bij dergelijke dorpsbe-
zoeken de mogelijkheid voor Marleen om huisbezoeken 
af te leggen bij ernstig zieken waarvoor de kennis van de 
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EHBO-ers niet toereikend is. Aan de centrale medische 
post is in 2014 in totaal ¢ 622 besteed, grotendeels aan 
medicijnen.
 Verder loopt er in dezelfde regio een project dat 
epilepsie-patiënten helpt en volgt. Zij krijgen medicatie 
om de hinder die ze hebben van hun ziekte te minimali-
seren. Regelmatig ontmoet Marleen deze mensen en stelt 
dan daar waar nodig de medicatie bij. Aan de medicijnen 
is in 2014 ¢ 258 besteed.

kliniek olebu ¢ 5.852

documenten, vergunningen
energie 

5.420
432

In 2009 is in Olebu door Onyame een kliniek gebouwd 
op grond die door de plaatselijke Chief voor dit doel ter 
beschikking was gesteld. Later bleek dat de Chief niet 
het eigendomsrecht en de zeggenschap over deze grond 
had en is een jarenlang slepende kwestie ontstaan met 
een aantal mensen die beweerden de rechtmatige eige-
naar te zijn van de grond waarop de kliniek is gebouwd. 
Deze eigendomskwestie heeft er toe geleid dat ook in 
2014 niet alle vergunningen afgegeven zijn om de kliniek 
officieel operationeel te krijgen. In totaal is er in 2014 een 
bedrag van ¢ 5.852 uitgegeven aan de kliniek. Dit betreft 
¢ 432 aan energiekosten, het restant is opgegaan aan 
kosten voor het verkrijgen van de juiste documenten en 
vergunningen.

operatie blessing ¢ 38.440

operatie
gerelateerde uitgaven

26.420
1.884

nog te besteden 10.136

Eén van de kinderen die in het Foster Home in Olebu was 
ondergebracht, bleek een hartoperatie nodig te heb-
ben. Vanuit de reguliere middelen van Onyame was dit 
niet te betalen. Daarom is op Facebook en in een aantal 
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kerken in Nederland een oproep gedaan om dit meisje 
van anderhalf jaar oud te helpen door bij te dragen aan 
de operatie die zij nodig had. In Nederland is hiervoor 
€ 6.500 opgehaald, dit bedrag is daarna naar Ghana 
overgemaakt (¢ 24.440). Ook in Ghana is geld gegeven 
voor Blessing (ca. ¢ 14.000). Van dit geld is de operatie 
die Blessing begin 2015 heeft ondergaan vooruitbetaald 
(¢ 26.420) en een aantal andere uitgaven in verband 
daarmee (¢ 1.884). Het restant van de voor Blessing bin-
nengekomen gelden zal in 2015 worden besteed aan hulp 
voor Blessing en haar familie.

microkrediet en ondersteuning

women and youth empowerment ¢ 38.100

verstrekte leningen
reis-/brandstofkosten 

37.535
565

In dit project worden vrouwen en jongeren ondersteund 
met microkredieten en voorlichting om hen te helpen een 
eigen bestaan op te bouwen met landbouw of andere 
inkomen-genererende activiteiten. In totaal zijn er ca. 160 
deelnemers. In 2014 is hieraan ¢ 38.100 uitgegeven. Het 
overgrote deel (¢ 37.535) betrof verstrekte leningen, het 
restant betrof brandstof-/reiskosten. In 2014 werd in het 
kader van dit project een bedrag van ¢ 32.890 ontvan-
gen van de deelnemers, dit betrof terugbetaling van 
eerder verstrekte microkredieten.

animal rearing project ¢ 2.625

dieren
stallen
veearts/medicatie
dierenverzorger
veevoer
touwen/klein gereedschap

1.000
509
230
270
431
185

Dit project stelt mensen in staat om een eigen veeteelt-
bedrijf op te zetten. Het is een al langer lopend project 
waarbij de mensen dieren ter beschikking gesteld krijgen 
waar ze mee kunnen fokken. Aan het eind dienen de 
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deelnemers weer dieren terug te geven aan de stichting, 
die daarmee weer anderen kan helpen. 

family care project ¢ 2.398

Dit project ondersteunt een aantal gezinnen die, bijvoor-
beeld door ziekte of overlijden, in de problemen zijn ge-
komen. Voor een deel betreft het gezinnen die voor een 
langere periode worden ondersteund, voor een deel zijn 
het gezinnen die eenmalig een duwtje in de rug nodig 
hebben. In 2014 is aan zeven gezinnen financiële onder-
steuning geboden.

Verder is er ¢ 1.420 uitgegeven nadat Badu (een mede-
werker van Onyame in Sandema) was overleden voor het 
betalen van zaken met betrekking tot zijn begrafenis.

overige projecten
In 2014 is Stichting Mensen Wereldwijd geholpen om 
geld naar Ghana te transfereren. Het geld is vanuit 
Nederland naar Ghana overgemaakt en daar opgeno-
men en vervolgens aan de lokale partners van Mensen 
Wereldwijd ter hand gesteld. Dit betrof € 1.500,00 / 
¢ 6.000. Onyame heeft verder geen bemoeienis met of 
taak in het project van Mensen Wereldwijd.

kosten foundation onyame ¢ 37.335

aankoop nijverheidsartikelen tbv fondsenwerving
administratie
transport (onderhoud, brandstof, etc.)
vergoedingen projectmedewerkers, training, vrijwilligers
accomodaties (onderhoud)

1.015
1.299

14.731
18.161

2.129
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