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schoolkinderen in fumbisi



Voor u ligt het jaarverslag 2015 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 twee keer per jaar een 
nieuwsbrief uitgegeven. 

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

Kapelle, mei 2016 

G. Dousma-Eisen,         E. van Asselt, 
secretaris            penningmeester
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een boer met zijn kudde koeien
 in damango
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 bestuur stichting onyame (nederland)
Samenstelling bestuur per 31  december 2015 :

voorzitter (ad interim), taakveld verkoop Ghanese  spullen, 
 braderieën en contact ZWO
 Ronald Wagenaar, Schore
secretaris
 Gerda Dousma, Kapelle
penningmeester
 Evert van Asselt, Kapelle

In september 2015 heeft Elly van Reij-Pieterson haar taak 
als voorzitter binnen het bestuur beëindigd. Najaar 2015 
heeft ook Mieke Noordhoek haar taak  binnen het bestuur 
beëindigd. Beiden blijven zij nog betrokken en voeren 
zij voor het bestuur nog verschillende ondersteunende 
taken uit.

Coördinator en contactpersoon met Ghana is 
Marleen van Asselt uit Heinkenszand.

 bestuur foundation onyame (ghana)
Samenstelling bestuur per 31  december 2015:

directors
 Abraham Abbey
 Godfrey Amo Frimong
secretary
 Marleen van Asselt
advisors
 Lydia Akum
 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



comfort, een vrouw uit  
doninga die deelneemt aan  
het microkredietenproject



Er was ook een bijzondere vergadering, namelijk  beginnend 
met een workshop filmmaken. Met de foto die vorig jaar 
het omslag van het jaarverslag sierde, wonnen we met een 
fotowedstrijd tijdens de Partindag 2014 een tweede prijs: 
6 uren communicatie-advies. Deze prijs was beschikbaar 
gesteld vanuit het programma Reframing the Message, een 
programma dat Wilde Ganzen uitvoert, met financiële steun 
van de EU, en dat gaat over een genuanceerde en waardige 
manier van communiceren over ontwikkelingssamenwerking, 
waarbij de partner organisatie centraal staat.
 Erik Lieshout (filmmaker) en Eva van Amstel (trainer 
Reframing The Message) hebben de door ons uitge kozen 
workshop geleid, waaraan met uitzondering van Mieke 
Noordhoek alle bestuursleden deelnamen.

 communicatie
Dit jaar is de namenlijst van degenen die onze nieuwsbrief 
per post ontvangen sterk geslonken, doordat van de mees-
te abonnees inmiddels een e-mailadres bij ons bekend is.
 Alle informatie wordt via de website verspreid. 
De nieuwsbrief werd twee keer verzonden: in april en in 
 november, hoofdzakelijk per e-mail. Ook de Engelstalige 
nieuwsbrief werd aan de betreffende adressen in Ghana 
en elders verzonden.
 Het driejarige meisje Blessing, waarvoor de gelden 
voor de hartoperatie in 2014 al bijeen waren, wordt nog 
altijd nauwlettend gevolgd en beschreven. In 2015 werd 
ze wegens haar slechte gezondheid slechts deels ge-
opereerd en wacht nu nog op de definitieve operatie. In 
 januari is haar moeder overleden. Blessing woont nu in 
het Olebu  fosterhome.
 Het punt PR kwam tijdens elke vergadering aan de 
orde Evert zorgde ervoor dat de website goed up-to-
date bleef, maar deze begon zo slecht te werken dat we 
aan Martijn de Wilde hebben gevraagd om een nieuwe 
te  maken. Dit zal in 2016 worden gerealiseerd.
 Martijn heeft een nieuwe huisstijl gemaakt en ver-
volgens briefpapier,  facturen, enveloppen en folders 
 gereedgemaakt, die direct in gebruik werden genomen.
 Allen die ons van giften en donaties voorzagen, 
 werden van een bedankje voorzien.
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2015 in nederland

In 2015 is het bestuur vijf keer bijeen 
geweest. Daarnaast werd er tussendoor 
via e-mail en telefoon van alles geregeld. 
De gewone vergaderingen werden meestal 
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 uitgenodigd om haar 
laatste bezoek aan Ghana te presenteren. 
Daarna werd bekeken welke zaken prioriteit 
moesten krijgen bij een volgend contact 
en/of bezoek. Ook de financiële stand van 
zaken kwam elke keer aan de orde. Naast 
de verslaglegging werd er een actielijst 
bijgehouden van afgesproken punten en de 
besluiten werden meegedeeld.
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 fondsenwerving
Stichting Onyame Nederland houdt zich bezig met in-
formatie geven over het werk in Ghana, dat daar onder 
verantwoordelijkheid van Foundation Onyame wordt 
gedaan én het werven van fondsen om de projecten in 
Ghana financieel te ondersteunen. Dat gebeurt op di-
verse manieren.
 organiseren van acties
Jaarlijks wordt er een muziekmiddag georganiseerd,  
waarbij wordt gecollecteerd voor Onyame. Naar aanlei-
ding van dit evenement worden tientallen bedrijven aan-
geschreven met het verzoek om de stichting financieel te 
steunen. Gelukkig reageren velen van hen daar positief 
op. In 2015 bracht de muziekmiddag € 8.450 op.
 Daarnaast is in 2015 een dienstenveiling gehouden. 
Deze bracht circa € 4.000 op en is dus voor herhaling 
vatbaar. Er zijn plannen om in het najaar van 2016 weer 
een dienstenveiling te organiseren.
 Verder is Onyame graag bereid om kerken, vereni-
gingen en scholen die een actie willen organiseren met 
raad en daad te ondersteunen. Daarbij kan men denken 
aan bijvoorbeeld een sponsortocht, een spelmiddag, 
een muziek middag of een benefietdiner, waarvoor de 
 stichting draaiboeken gereed heeft liggen.
 verzorgen van presentaties
De stichting verzorgt regelmatig presentaties voor ker-
ken, verenigingen en scholen, waarbij wordt verteld over 
het werk in Ghana. Vaak worden bij deze gelegenheden 
ook nijverheidsproducten uit Ghana verkocht.
 kraam op braderieën
De vrijwilligers van de stichting staan regelmatig op bra-
derieën en jaarmarkten met een kraam waarin Ghanese 
nijverheidsproducten worden verkocht en voorlichting 
wordt gegeven over het werk van de stichting. De nadruk 
ligt hierbij op Zeeland, maar door een aantal trouwe 
vrijwilligers is Onyame ook in Ermelo en omstreken regel-
matig present.
 website, facebook, nieuwsbrief en kerkblad
Op diverse manieren verspreidt de stichting informatie 
aan de mensen die Onyame steunen.
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 benaderen van instanties
Regelmatig doet stichting Onyame aanvragen voor 
ondersteuning bij stichtingen en instanties die subsidies 
verstrekken en/of schenkingen doen aan particuliere 
intiatieven.
 ondersteuning per project
In de toekomst beoogt Onyame—aan de hand van 
beschrijvingen per project—mensen, verenigingen en 
stichtingen te interesseren om de stichting op één pro-
ject (naar keuze) financieel te steunen. Met deze wijze 
van sponsoring verwacht Onyame dat er een langdurige 
relatie zou kunnen ontstaan tussen sponsors/donoren en 
het gekozen project, wat bijdraagt aan de duurzaamheid 
van de projecten en een grote betrokkenheid bij het wel 
en wee van de stichting.

 activiteiten 2015

01 02 
Muziekmiddag, Mozeskerk  
Biezelinge

17 03
Classicale ZWO bestuurs - 
vergadering in Goes, bijgewoond  
door Ronald

18 03
Workshop over communicatie - 
technieken in Rotterdam,  
 bijgewoond door het hele bestuur

13 04
Inloopochtend Hervormde kerk  
Kapelle, presentatie en verkoop  
door Marleen

22 04
Workshop van Wilde Ganzen,  
bijgewoond door Elly en Marleen

26 04
Verkoop op burendag,  
Erasmuspark Goes

30 05
Dienstenveiling in Goes,  georgani- 
seerd door Ronald en Marleen met  
hulp van veel vrijwilligers

27 06
Braderie, Visserijdag Arnemuiden

11 07 
Braderie, Heinkenszand

27 08
Classicale ZWO bestuurs-
vergadering in Goes, bijgewoond 
door Ronald en Marleen

30 08 
Kapelse dag, PKN-kerk Kapelle

13 10
Regioavond ZWO, presentatie 
door Ronald en Marleen over 
‘zorg en welzijn’

08 11 
Zendingsdienst protestante kerk 
Colijnsplaat, presentatie door 
Ronald.

28 11 
Partindag, bijgewoond door 
Gerda en Peter Dousma



twee ossen trekken 
de ploeg in doninga



Marleen is het afgelopen jaar drie keer een aantal 
 weken in Ghana geweest en heeft de overige tijd van-
uit Nederland de lokale medewerkers ondersteund en 
gecoacht. Het plan was om twee keer naar Ghana te 
gaan, maar om effectiever en efficiënter te werken was 
het nodig om de periodes die zij in Ghana is, aan te 
passen. Daarom is zij in november-december nog een 
keer extra geweest. Het nieuwe ritme wordt april-mei 
en november-december. Zo is zij er in ieder geval buiten 
het regenseizoen, waardoor de projecten goed bereik-
baar zijn. Met het nieuwe ritme is Marleen in Ghana op de 
momenten dat het innen en verstrekken van de micro-
kredieten plaatsvindt. Haar aanwezigheid bij het micro-
krediet project is de eerst komende tijd belangrijk, omdat 
Marleen gestart is met een verbeterplan voor dit project 
en zij de lokale medewerkers en de deelnemers on the 
job wil coachen.
 Marleen heeft zich dit jaar volop ingezet voor het 
overdragen van haar uitvoerende werkzaamheden bin-
nen de projecten aan de lokale medewerkers in Ghana. 
Dit blijkt een langdurig proces van intensieve coaching, 
dat nog wel een aantal jaren in beslag zal nemen. Het is 
wennen voor de medewerkers, maar door de vele goede 
gesprekken komt bij hen (langzaamaan en vanuit de kant 
van Marleen met veel geduld) het besef dat zij zelf ver-
antwoordelijkheden mogen en moeten nemen. Het gaat 
met vallen en opstaan. De huidige veranderingen binnen 
de verschillende sectoren van de Ghanese overheid on-
dersteunen en versterken dit interne proces. Foundation 
Onyame Ghana heeft zich opnieuw moeten laten regis-
treren en wordt door de nieuwe regelgeving nog meer 
ingebed in de Ghanese samenleving. Deze landelijke ont-
wikkeling sluit goed aan bij de fase van verzelfstandiging 
waarin de projecten van Onyame zitten.
 Marleen heeft in 2015 alle projecten bezocht en veel 
contact gehad met de Ghanese overheid. De registratie 
van Foundation Onyame bij de Kamer van Koophandel 
in Ghana was geen gemakkelijk proces—het heeft van 
Marleen veel tijd en inspanning gevraagd—maar het 
heeft er toe geleid dat allerlei aspecten van het werk in 
het bestuur van de stichting en in de projecten nog eens 
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2015 in ghana

Dit jaar zijn we weer een stukje verder 
gekomen in het realiseren van onze ambitie: 
het overdragen van uit voerende taken 
aan de lokale mede werkers en streven 
naar financiële zelf red zaam heid binnen de 
verschillende projecten. Daarnaast is gericht 
gewerkt aan verbinding van de projecten 
omdat we de over tuiging hebben dat dit 
bijdraagt aan een duur zame verandering 
in deze gemeen schappen. Door zowel 
vrouwen en kinderen als hun familie en 
dorps genoten onder steuning te bieden, 
bouwt een groot deel van een gemeen-
schap aan een bestaan boven de armoede-
grens. Dit werkt weer als een olie vlek op de 
andere leden van de gemeenschap. 



zondheidzorg en daardoor moeten voldoen aan de eisen 
die de overheid stelt. Dit geeft de medewerkers een dui-
delijk kader waarbinnen zij kunnen werken.

 fosterhome / family support in olebu
De dorpelingen die naar het fosterhome komen voor 
medische zorg, zien dat de kinderen en jongeren, die 
aids hebben, ziek zijn of een handicap hebben, ‘normaal’ 
in een gezin en gemeenschap kunnen opgroeien, naar 
school gaan en niet verstopt hoeven te worden. Hierin 
heeft het fosterhome een voorbeeldfunctie.
 Vanuit het onderwijsproject ‘Family Support’ zijn 
ook dit jaar weer drie gezinnen in de omgeving gehol-
pen. Zij ontvangen langdurig financiële ondersteuning 
(leef- en/of schoolgeld) om hun kinderen naar school te 
laten gaan. Dit draagt tevens bij aan de integratie van het 
 fosterhome in de gemeenschap van Olebu en de omlig-
gende dorpen.
 De tien kinderen en jongeren die in het fosterhome 
wonen, konden ook dit jaar weer naar school en hebben 
een fijn thuis. Zij groeien op in een stabiele omgeving en 
dat is duidelijk zichtbaar in hoe zij groeien en zich ont-
wikkelen.
 In het fosterhome heeft het afgelopen jaar vooral 
de zorg voor de driejarige Blessing en haar familie veel 
inzet van de medewerkers gevraagd door het overlijden 
van haar moeder, de hartoperaties die Blessing heeft 
onder gaan en de zorg voor haar zus. De gezondheid van 
Blessing is nog steeds zorgelijk en zal ook het komende 
jaar de nodige aandacht vragen.
 Er heeft een uitwisseling plaats gevonden tussen de 
twee fosterhomes (Olebu en Vida’s Family House in 
Noord Ghana). Zowel een aantal kinderen en jongeren 
als medewerkers zijn bij elkaar op bezoek geweest. Het 
effect is dat de medewerkers dingen van elkaar over-
nemen, die ze goed vinden bij de ander en zich bewust 
worden van wat goed gaat in hun eigen fosterhome. Het 
heeft hun blik verruimd en hen gestimuleerd om dingen 
te verbeteren. Ook op de kinderen en jongeren heeft het 
dit effect. Het was mooi te zien, dat iedereen uiteindelijk 
blij is met zijn eigen plek.
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opnieuw zijn bekeken en zijn aangepast of gewijzigd. 
Hierdoor kan nu beter gewerkt worden volgens de eisen 
en verwachtingen van de Ghanese overheid. Dit maakt 
dat de projecten minder afhankelijk zijn van Marleen, 
waardoor het proces van verzelfstandiging wordt ver-
sterkt. De Sociale Dienst in Ghana heeft het beleid van 
steeds meer weeshuizen sluiten gewijzigd, waardoor er 
de mogelijkheid is gekomen om op kleine schaal foster-
homes te laten registreren. Marleen is hierover in gesprek 
gegaan met medewerkers van de Sociale Dienst en 
heeft beide fosterhomes aangemeld. Men was blij met 
de aanpak in de fosterhomes, waarin de kinderen zoveel 
mogelijk in hun eigen omgeving ondersteund en begeleid 
worden. Er zijn instructies gegeven met betrekking tot de 
voorbereidingen voor de officiële registratie. Hier wordt 
nu binnen de fosterhomes aan gewerkt. In maart 2016 
worden de gesprekken met de Sociale Dienst voortgezet.

 kliniek in olebu (in oprichting)
Dit jaar hebben Marleen en Vida (vervanger van Marleen 
als zij in Nederland is) veel tijd besteed aan het verkrij-
gen van de vergunningen voor de kliniek. De regels zijn 
gaandeweg het jaar veranderd en dit betekent dat niet 
volstaan kan worden met een parttime arts, met wie al 
gesprekken gaande waren. Na het laatste overleg met 
de lokale overheid ligt er het advies om in 2016 terug te 
komen en te vragen of van de regels afgeweken kan wor-
den. Als dit niet kan, dan is het alternatief om de kliniek 
te laten registreren als ‘maternity home’, waarvoor geen 
arts nodig is, maar een verloskundige. Zij maakt al deel 
uit van het team, waardoor deze status zeker realiseer-
baar is. Er wordt dan ook verwacht dat de kliniek in 2016 
van start kan gaan. Gelukkig draait de kleine kliniek op 
het terrein van het fosterhome gewoon door en krijgen 
de kinderen en de mensen in de omliggende dorpen goe-
de medische zorg. Het zou echter fijn zijn, als de nieuwe 
kliniek in gebruik genomen kan worden, om nog meer 
mensen medische zorg te kunnen bieden. Nu ontvangen 
ongeveer 25 patiënten per dag medische zorg en dat 
zullen er in de nieuwe kliniek ongeveer 50 zijn. De nieuwe 
kliniek zal ook formeel ingebed zijn in de Ghanese ge-
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opgezet naar aanleiding van onderzoek dat gedaan is 
over duurzaamheid. De medewerkers en deelnemers 
zijn getraind in ‘groepsverantwoordelijkheid’ en heb-
ben cursussen gekregen op het gebied van adminis-
tratie voeren. Groepsverantwoordelijkheid is essentieel 
omdat de kredieten per groep verstrekt worden. Allen 
waren heel enthousiast over deze bijeenkomsten. Een 
ander onderdeel van het verbeterproject is de aanschaf 
van extra vee en bomen voor de deelnemers. Hierdoor 
kunnen zij in de vijf jaar dat zij een microkrediet krijgen, 
meer eigen kapitaal opbouwen om dan ook daadwer-
kelijk op eigen kracht verder te gaan. De grote jongens 
van het fosterhome hebben geholpen om het vee en de 
bomen bij de deelnemers thuis te brengen. Het was mooi 
om te zien hoe de jongeren de volwassenen hielpen. Het 
veeteeltproject ligt in Doninga. De man van Vida leidt dit 
project. Vida en haar man zijn de spil van de projecten in 
het noorden. Zij zijn hier geboren, kennen de mensen en 
hun gewoontes. Er waren nog niet voldoende dieren en 
bomen voor alle leden van het project. Dit wordt in 2016 
verder gerealiseerd.

 biisi fari gezondheidszorgproject in chera
Vlak naast het werkgebied ligt Chera, waar een gezond-
heidszorgproject is gevestigd. Hier komen ongeveer 150 
patiënten per maand. In het project werken drie lokale 
medewerkers. Marleen coacht deze functionarissen twee 
keer per jaar. Dit blijkt voorlopig nog structureel nodig te 
zijn. Het project is financieel zelfstandig. In de toekomst 
zal financiële steun nodig zijn voor groot onderhoud aan 
het gebouw en een motor. Uit dit project is de vraag naar 
Marleen voortgekomen om leerkrachten van een school 
in Chera een lening te verschaffen. Als leerkrachten geen 
officiële opleiding volgen, zal de school moeten sluiten. 
En juist de combinatie van gezondheidszorg aan gezin-
nen en opleiding voor kinderen werkt zo goed aan de 
groei naar meer zelfstandigheid in de toekomst in dit 
gebied. Marleen is hiervoor in Nederland op zoek naar 
sponsors, wat dit jaar deels gelukt is. Zij zal dit voortzet-
ten in 2016.
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Sarah is een jonge vrouw van 25 jaar, die opgegroeid is in 
het fosterhome. Zij heeft onlangs het basisdiploma boek-
houden gehaald en gaat in september 2016 een vervolg-
opleiding doen. Marleen heeft de administratieve taken 
van het fosterhome aan haar overgedragen en coacht 
haar hierin. Sarah is met Marleen mee geweest naar het 
microkredietproject in het Noorden, om ook van dit pro-
ject de administratie te gaan doen. Als ze voldoende op-
leiding heeft gehad en ervaring heeft opgedaan, hoopt ze 
zelfstandig de boekhouding voor de stichting te kunnen 
gaan doen. Het is mooi te zien hoe Sarah en ook andere 
volwassenen die in het fosterhome gewoond hebben, zich 
blijvend willen inzetten en hun deskundigheid beschik-
baar willen stellen voor de stichting. Het is een belangrijke 
bijdrage aan de duurzaamheid van de projecten.

 vida’s family house / family support in sandema
In het fosterhome wonen vijftien kinderen die ook dit jaar 
weer naar school konden en een fijn thuis hebben. Er is al 
jaren sprake van een stabiele situatie waarin de kinderen 
en jongeren kunnen opgroeien en zich kunnen ontplooi-
en. Er is een huurovereenkomst ondertekend door de 
verhuurder en de stichting, waarmee langdurig gebruik 
vastgelegd is. Vijftien families en dorpsgenoten van de 
kinderen en jongeren ontvangen financiële ondersteu-
ning, waardoor ook zij verder kunnen bouwen aan een be-
staan op eigen kracht. Door de koppeling tussen het fos-
terhome en de hulp aan families en dorpsgenoten groeien 
de kinderen uit het fosterhome en kinderen in families 
en dorpen niet elkaar, zodat ze later als zij volwassen zijn 
met vereende krachten zelfstandig verder kunnen.

 microkrediet- en veeteeltproject in het builsa district
Dit project ondersteunt 160 vrouwen uit de dorpen 
rondom het fosterhome. Een aantal van deze vrouwen 
is familie van de kinderen in het fosterhome. Vida’s 
Family House in Sandema is de ontmoetingsplek voor 
de deelnemers en medewerkers van de projecten in het 
Noorden. Marleen heeft hier dit jaar cursussen en trainin-
gen gegeven aan de medewerkers en deelnemers van het 
microkredietproject. In dit project is een verbetertraject 
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 vrijwilligers
Zowel in Ghana als in Nederland worden alle bestuurlijke 
taken volledig door vrijwilligers verricht. Daarnaast heb-
ben zowel in Nederland als in Ghana mensen zich vrijwil-
lig ingezet voor de verkoop van Ghanese producten en 
voor fondsenwerving.
 In 2015 zijn er geen nieuwe vrijwilligers uit Nederland 
naar Ghana gegaan, maar Marieke Korstanje—al eerder 
als vrijwilliger bij Marleen—is in december werkzaam 
geweest in Fosterhome Olebu. Marleen’s gezin is in juli/
augustus geweest. Gedeeltelijk voor vakantie en om de 
bruiloft van pleegdochter Lydia bij te kunnen wonen 
en gedeeltelijk om de handen uit de mouwen te steken. 
Marli is zes weken geweest en heeft assistentie verleend 
bij de zorg voor de kinderen in het fosterhome in Olebu 
en Huub heeft gefilmd in het noorden van Ghana ten 
behoeve van promotiefilmpjes voor de voorlichting en 
fondsenwerving in Nederland. Ben heeft geholpen bij 
praktische werkzaamheden rondom het fosterhome 
in Olebu.
 Door mensen in Ghana zelf is ook veel vrijwilligers-
werk verricht. Met name op het gebied van administra-
tieve taken, zoals de herregistratie van de stichting en 
het aanvragen van en ‘najagen op’ de vergunning voor 
de kliniek in Olebu. Ook op het gebied van bijles geven 
aan de kinderen in Vida’s Family House en het verlenen 
van supervisie aan de grotere jongens in het fosterhome 
in Olebu. De beide auto’s worden geheel belangeloos 
door mr. Godfrey, die tevens bestuurslid van Foundation 
Onyame is, onderhouden.

 marleen in ghana

03 01 – 22 02
30 06 – 24 08
05 11 – 21 12

 vrijwilligers in ghana

13 07 – 25 08
Marli van Iwaarden 
Fosterhome Olebu, filmen

 dovenschool in obuasi 
Er is besloten om de financiële steun aan de dovenschool 
stop te zetten. Het schoolbestuur voldoet niet aan de 
criteria. Zij nemen onvoldoende initiatief en komen—na 
herhaaldelijk aandringen—niet met concrete plannen. 
Ook niet nadat aangeboden is om hen daarin te onder-
steunen. Marleen heeft hen veel tijd en mogelijkheden 
geboden, maar zonder resultaat. Dat Onyame de samen-
werking met het schoolbestuur beëindigt, betekent 
uiteraard niet dat Onyame de leerlingen van de doven-
school aan hun lot wil overlaten. Integendeel: daar waar 
nodig blijkt, zal de stichting doen wat zij kan om deze 
kwetsbare jongeren te blijven steunen, bijvoorbeeld door 
hulp bij (de bekostiging van) overplaatsing naar een 
andere school waar onderwijs aan dove kinderen wordt 
 gegeven.

 organisatie
Marleen heeft onderzocht of zij buiten het bestuur van 
Foundation Onyame kan komen te staan. Dit is door 
verschillende deskundigen in Ghana afgeraden. Enerzijds 
omdat Marleen’s lidmaatschap van het bestuur vertrou-
wen wekt bij sponsors van buitenaf en anderzijds omdat 
Marleens inbreng in het bestuur een goede afstemming 
tussen het Ghanese en Nederlandse bestuur waarborgt. 
Wel is de samenstelling van het bestuur op advies van 
deskundigen aangepast. Het is in twee delen gesplitst: 
een board of directors en een advisory board. De board 
of directors bestaat uit Marleen en twee  bestuursleden 
die vanaf de oprichting van Foundation Onyame betrok-
ken zijn bij de stichting. Zij vormen het dagelijks bestuur 
en dragen de eindverantwoordelijkheid voor de bestuur-
lijke beslissingen van Foundation Onyame. De advisory 
board ondersteunt de board of directors met raad en 
daad en bestaat uit de overige bestuursleden. Gestreefd 
wordt naar aanvulling van één of twee deskundigen 
in de advisory board. Deze wijzigingen dragen in de 
Foundation Onyame bij aan een grotere onafhankelijk-
heid van de Nederlandse Stichting.
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24 07 – 09 08
Huub en Ben van Iwaarden
Filmen

26 07
Als gezin naar de bruiloft van pleeg-
dochter/zus Lydia en Paul

03 12 – 17 12
Marieke Korstanje
Fosterhome Olebu
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financiën 

Zoals eerder in dit verslag reeds is vermeld 
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 
overgemaakt 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 € 59.910,99

rente
donateurs
giften bedrijven en particulieren
giften kerken en scholen 
braderieën, jaarmarkten, verkoop
sponsoracties
subsidies
stichting flexi-plan
opbrengst autoverhuur aan Pompen is Leven

229,34
5.710,50

10.756,55
22.566,85

2.297,45
12.750,30

0,00
5.000,00

600,00

uitgaven € 61.252,26

ondersteuning Foundation Onyame
 overmakingen aan Foundation Onyame
 vliegtickets coördinator
 huur onroerend goed Olebu
 verzendkosten hulpgoederen naar Ghana
voorlichting, presentaties, fondsenwerving NL
 nieuwsbrief
 inkoop/kraamhuur tbv braderieën, jaarmarkten
 reiskosten coördinator (kilometers NL)
 telefoonabonnement coördinator
 aankoop videocamera tbv promofilmpjes
 kosten organisatie dienstenveiling
organisatiekosten
 bankkosten
 representatiekosten (bedankjes vrijwilligers e.d.)
 internetkosten Stichting Onyame
 lidmaatschap Partin
 overige kosten

52.000,00
1.576,00
3750,00

130,00

277,15
1.258,45

693,95
182,00
222,00
701,37

324,00
36,74
39,00
60,00

1,60

resultaat – € 1.341,27

 liquide middelen

liquide middelen € 53.553,86

liquide middelen 01-01-2015
resultaat boekjaar 2015

54.895,13
– 1.341,27

specificatie liquide middelen per 31-12-2015
 saldo rekening courant
 saldo spaarrekening

23.071,86
30.482,00
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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 2015 aan coördinator Marleen van Asselt 
een door haar gedeclareerd bedrag uitbetaald van 
€ 2.451,95 in verband met de volgende zaken:

declaraties € 2.451,95

twee vliegtickets om de projecten in Ghana te bezoeken
reiskosten/kilometers in NL tbv presentaties/fondsenwerving
telefoonabonnement tbv contact met projecten in Ghana

1.576,00
693,95
182,00

Daarnaast ontving Marleen in 2015 € 3.750 huur voor 
 onroerend goed in Olebu dat haar privébezit is. Dit 
onroerend goed wordt door Onyame gehuurd ten be-
hoeve van de huisvesting van het Foster Home in Olebu, 
kantoorruimte voor Foundation Onyame en verblijf voor 
gasten en vrijwilligers die Ghana bezoeken.

 toelichting bij jaarcijfers 2014
Stichting Onyame heeft in 2015 een klein verlies geleden. 
Dit was verwacht omdat in de loop van het boekjaar 
werd besloten om het project met microkredieten een 
eenmalige kapitaalinjectie te geven ten behoeve van het 
verstrekken van extra dieren en bomen aan de deelne-
mers in dit project. Verder was er sprake van eenmalige 
uitgaven ten behoeve van de aankoop van bouwgrond 
voor de dovenschool in Obuasi en voor het verkrijgen 
van vergunningen voor de kliniek in Olebu. 
 In dat licht is het verlies, onder andere door een gun-
stige koers van de Ghanese munteenheid ten opzichte 
van de euro, meegevallen. Ook bleken de inkomsten 
hoger dan was begroot. Onyame kijkt dan ook tevreden 
en dankbaar terug op een goed boekjaar. 
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 verwachtingen voor 2016
Voor 2016 wordt wederom een verlies verwacht. Dit heeft 
te maken met het feit dat de kosten van de projecten in 
Ghana stijgen en er ook in 2016 een aantal eenmalige uit-
gaven gepland zijn. Naar verwachting zullen de inkomsten 
in 2016 ongeveer 3.000 euro lager zijn dan de structurele 
uitgaven. De financiële reserve is groot genoeg om dit 
verlies te kunnen dragen. Wel zal voor de jaren na 2017 het 
evenwicht tussen inkomsten en structurele uitgaven her-
vonden moeten worden om te voorkomen dat de vermo-
genspositie te veel wordt aangetast.
 Daarom is Onyame blij met de mededeling van ZWO dat 
Onyame ook in 2017 één van de doelen zal zijn waarvoor 
ZWO fondsen werft. En met de toezegging van Flexi-Plan 
dat Onyame ook in 2017 op een ondersteuning met 5.000 
euro mag rekenen.
 Daarnaast is Onyame bezig met het versterken van het 
bestuur, zodat meer tijd en energie kan worden besteed 
in het aanvragen van subsidies en ondersteuning en in het 
organiseren en ondersteunen van fondsenwervende acti-
viteiten. Verder is er de hoop dat de verbetering van het 
economische klimaat die merkbaar is ook zal doorwerken 
in de inkomsten van de stichting.
 Alles overziende ziet Onyame de toekomst met vertrou-
wen tegemoet. 

 overige geldstromen via betaalrekening Onyame
In 2015 is de betaalrekening van Onyame gebruikt om geld 
naar Ghana te transfereren voor een ander particulier alter-
natief dat raakvlakken heeft met het werk van Foundation 
Onyame. Dit 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 bank-
rekening in Ghana om daar geld naar over te schrijven. 
Deze stichting heeft € 900,00 overgemaakt naar Stichting 
Onyame. Stichting Onyame heeft dit geld overgemaakt 
naar Foundation Onyame om het in Ghana door te kun-
nen geven aan de begunstigden van Stichting Mensen 
Wereldwijd. Dit bedrag van € 900,00 is niet inbegrepen in 
voorgaand overzicht van inkomsten en uitgaven.
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 jaarcijfers foundation onyame (ghana) A

inkomsten ¢ 263.293

bijdragen Stichting Onyame 2015 (€ 52.000)
bijdrage Stichting Onyame (€ 900) B

terugbetaling en rente leningen
inkomsten Animal Rearing Project
inkomsten guesthouse
lokale giften
bankrente
opbrengst King Bikes
verkoop nijverheidsproducten

194.993
3.286

47.299
2.821

144
9.570

277
1.735
3.168

uitgaven ¢ 237.818

opvoeding en onderwijs
 education program
 foster home Sandema
 foster home Olebu
 dovenschool Obuasi
 leningen leraren in opleiding Chera
gezondheidszorg
 health care project Chera
 kliniek Olebu
 medische zorg Blessing
landbouw en inkomen
 women & youth empowerment
 animal rearing project
 family care project
foundation Onyame
 kosten foundation Onyame
 kosten inmeten kavel in Sumbrungu

14.292
19.607
39.670
25.340

760

3.902
2.958
3.096

62.164
2.920
5.292

57.757
60

resultaat ¢ 25.475

 liquide middelen

liquide middelen ¢ 56.664

liquide middelen 01-01-2015
resultaat boekjaar 2015

31.189
25.475

specificatie liquide middelen per 31-12-2015
 betaalrekening Olebu C

 spaarrekening Olebu
 contant geld Olebu
 betaalrekening Sandema
 spaarrekening Sandema
 contant geld Sandema

45.952
852
714

1.343
5.768
2.035
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 opvoeding en onderwijs

education program ¢ 14.292

steun tbv opleiding jongeren 14.292

foster home sandema ¢ 19.607

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

6.012
700

3.166
9.729

foster home olebu ¢ 39.670

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

2.663
18.790
18.217

dovenschool obuasi ¢ 25.340

salaris leerkrachten, levensonderhoud kinderen
bijdrage aankoop bouwgrond

17.340
8.000

 gezondheidszorg

health care project chera ¢ 3.902

bromfiets tbv projectmedewerkers
medicamenten

3.500
402

kliniek olebu ¢ 2.958

documenten, vergunningen
energie
onderhoud

1.704
840
414

medische zorg blessing ¢ 3.096

medische zorg nav hartoperatie 3.096

A ¢ = Ghana Cedi
B Geld van Stichting Wereldwijd tbv hun project.
C Hiervan diende per 31-12-2015  nog ¢ 3.286 te worden overgedragen aan 

de begunstigden van Stichting Wereldwijd in Ghana. Dit bedrag mag 
derhalve niet als eigendom van Foundation Onyame worden beschouwd.

34



 landbouw en inkomen

women and youth empowerment ¢ 62.164

verstrekte leningen aan deelnemers
verstrekte extra dieren aan deelnemers
reis-/brandstofkosten 
onderhoud vergaderlocatie

49.292
10.941

1.047
884

ontvangen terugbetalingen eerdere leningen 47.229

animal rearing project ¢ 2.920

dieren
bomen, planten
stallen, hokken
veearts, medicatie
dierenverzorger
veevoer
touwen, klein gereedschap

800
250
511
227
350
582
200

family care project ¢ 5.292

ondersteuning individuele gezinnen en personen 5.292
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 organisatie

kosten foundation onyame ¢ 57.757

administratie
transport (onderhoud, brandstof, etc.)
vergoedingen projectmedewerkers, training
belastingen en afdrachten
bestuursvergaderingen
bankkosten

1.032
17.610
34.291

3.481
930
413
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