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Een gezin uit Doninga dat ondersteuning
krijgt van Stichting Onyame

voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Onyame. De organisatie is in 2003 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
symboliseert 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
stichtingen wordt in dit verslag ook nadere informatie
verstrekt over de projecten om een duidelijk beeld te geven van wie wij zijn, wat we doen en hoe we werken. De
cijfers zijn in de bestuursvergadering van februari door
het bestuur vastgesteld en voor wat betreft de NL cijfers
heeft kascontrole plaatsgevonden op 18 april 2018.
Stichting Onyame heeft een website, waar de nodige
informatie op te vinden is. Verder heeft Onyame een
facebook-pagina 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 2018
Wim Loomans			 Evert van Asselt			 Gerda Dousma
voorzitter					penningmeester			secretaris
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Ontmoeting met vrouwengroepen in Fumbisi

bestuur
Stichting Onyame
p/a Cederlaan 2
4421 BZ Kapelle
tel 0113 – 34 11 67
info@onyame.nl
IBAN NL62 RABO 0380 5469 14
RSIN 81 26 94 958
www.onyame.nl

bestuur stichting onyame (nederland)
Samenstelling bestuur per 31 december 2017 :
voorzitter
Wim Loomans, Kapelle
secretaris
Gerda Dousma, Kapelle
penningmeester
Evert van Asselt, Kapelle
algemeen lid, taakveld verkoop Ghanese s pullen,
braderieën en contact ZWO
Ronald Wagenaar, Schore
algemeen lid
Tineke Lucasse, Goes
Coördinator en contactpersoon met Ghana is
Marleen van Iwaarden-van Asselt uit Heinkenszand.
bestuur foundation onyame (ghana)
Samenstelling bestuur per 31 december 2017:
directors
Abraham Abbey
Godfrey Amo Frimong
secretary
Marleen van Iwaarden-van Asselt
advisors
Lydia Akum
Sampson Mensah
Frank Andreas
Heike Drechsler–Atta
Grace Larkuo Marabe
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Stichting Color the World helpt Stichting
Onyame met de bouw van een nieuwe
wachtruimte, omheining en verbandruimte
bij de kliniek in Olebu

2017 in nederland
In 2017 is het bestuur vier keer bijeen geweest
voor een reguliere vergadering. Daarnaast
werd er tussendoor via email, app en telefoon
van alles geregeld. De vergaderingen werden
allemaal 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. Als Marleen
in de periode daarvoor naar Ghana was
geweest, werden we weer bijgepraat over de
stand van zaken. Aansluitend 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.

communicatie
Alle informatie werd via de website verspreid, die door
Martijn de Wilde, grafisch ontwerper te Goes, volledig
werd vernieuwd. In 2018 zal ook een Engelstalig gedeelte
worden ingericht en van de juiste informatie worden
voorzien.
De Nieuwsbrief, in het Nederlands en in het Engels,
werd ook dit jaar twee keer verzonden: in mei en in
november, hoofdzakelijk per mail.
Per mail kwamen allerlei wetenswaardigheden, aanbiedingen en vragen binnen op het secretariaat, die
door werden gestuurd naar de bestuursleden. Een
deel van deze onderwerpen werd geagendeerd op de
vergaderingen.
fondsenwerving
Stichting Onyame Nederland houdt zich bezig met informatie 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
diverse manieren.
organiseren van acties
Jaarlijks wordt er een muziekmiddag georganiseerd,
waarbij wordt gecollecteerd voor Onyame. Naar aan
leiding van dit evenement worden tientallen bedrijven
aangeschreven met het verzoek om de stichting
financieel te steunen. Gelukkig reageren velen van hen
daar positief op. In 2017 bracht de muziekmiddag ruim
€ 9.000 op.
Verder is Onyame graag bereid om kerken, verenigingen en scholen die een actie willen organiseren met
raad en daad te ondersteunen. Daarbij kan men denken
aan bijvoorbeeld een sponsortocht, een spelmiddag,
een muziekmiddag of een benefietdiner, waarvoor de
stichting draaiboeken gereed heeft liggen.
verzorgen van presentaties
De stichting verzorgt regelmatig presentaties voor kerken, verenigingen en scholen, waarbij wordt verteld over
het werk in Ghana. Vaak worden bij deze gelegenheden
ook nijverheidsproducten uit Ghana verkocht.
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kraam op braderieën
De vrijwilligers van de stichting staan regelmatig op braderieën 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. De website
werd door Martijn de Wilde volledig vernieuwd en
alle Nederlandstalige informatie bijgewerkt. Aan de
Engelstalige informatie zal in 2018 begonnen worden.
benaderen van instanties
In voorkomende gevallen doet stichting Onyame aanvragen voor ondersteuning bij stichtingen en instanties
die subsidies verstrekken en/of schenkingen doen aan
particuliere intiatieven.
ondersteuning per project
Onyame werkt eraan—aan de hand van beschrijvingen
per project—mensen, verenigingen en stichtingen te
interesseren om de stichting op één project (naar keuze)
financieel te steunen. Met deze wijze van sponsoring
verwacht Onyame dat er een langdurige relatie zou kunnen ontstaan tussen sponsoren/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.
giften en donaties
Allen die ons van giften en donaties voorzagen werden
van een bedankje voorzien. Onyame was nog tot z
 omer
2017 mede als collectedoel voor de classicale ZWO
commissie aangemerkt. De aangesloten kerken werden
benaderd om na afloop van die periode Onyame weer op
hun jaarlijkse collecterooster te zetten.
Het beloofde legaat werd ontvangen en er werd besloten om dit alleen voor eenmalige projecten in te zetten.

overkoepelende organisaties
Via Partin, een organisatie die veel kleine goede d
 oelen
onder zich heeft geschaard, krijgt Onyame allerlei informatie over bijvoorbeeld wijzigingen in eisen van de overheid aan ANBI-instellingen, nuttige tips voor fondsen
werving en geldtransport, hulp bij allerlei zaken en veel
contact met de andere goede doelen. Onyame is lid van
deze vereniging en woont jaarlijks de ledenvergadering
en informatieve dag bij.
Het Holland Ghana Platform komt ook jaarlijks bijeen
en daar ontmoet Onyame inmiddels veel bekenden.
Informatie wordt uitgewisseld en per keer heeft een andere stichting de organisatie in handen.
activiteiten
Er werden gedurende het jaar verschillende acties gehouden, er werd op braderieën gestaan, waar Ghanese
artikelen zijn verkocht en uitleg is gegeven over ons werk
in Ghana. Ook in Ermelo mocht Onyame weer een verkooppunt inrichten in de Wereldwinkel.
In februari was er weer de muziekmiddag, nu niet
alleen in de Mozeskerk, maar ook in het daartegenover
gelegen schoolgebouw van De Linge te Biezelinge, waar
verschillende koren en muziekgezelschappen belangeloos aan meewerkten en we een goede opbrengst
behaalden, mede door de grote inzet van Evert en zijn
actief sponsorbeleid.
De filmpjes van mensen in Ghana die bij Onyame zijn
betrokken en bijvoorbeeld educatie via Onyame hebben
gekregen vormen mooie en aansprekende beelden, die
bij muziekmiddagen en braderieën apart of in de presentatie getoond werden.
Color the World heeft in 2017 voldoende geld binnengehaald om Onyame met werkzaamheden aan de kliniek
te ondersteunen. Helaas lukt het nog niet om een opening van de kliniek te realiseren, maar door de aanpassing van een gewone kliniek naar een Maternity Home
mogen we er meer en meer van uitgaan dat in 2018 er
eindelijk vergunningen worden afgegeven voor de ingebruikname. Color the World heeft aangegeven begin
2018 naar Ghana te zullen gaan.
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Voor het via Facebook meedoen aan Heroes & Friends
(voor grote projecten) en PIF (aanhaken bij sponsoring
via sportevenementen) werd externe hulp ingeroepen.
Het is uitproberen hoe deze door ons ingezet kunnen
worden en welke kosten daar voor ons aan vast zitten.
Deelnemers aan bijvoorbeeld de kustmarathon werd
gevraagd om via PIF Onyame te sponsoren.

overzicht activiteiten 2017
28 01
Ghana-Holland Platform dag, bijgewoond door Wim
en Marleen
19 02
Muziekmiddag, Mozeskerk Biezelinge
07 03
Kennismaking en overleg met Color the World,
bijgewoond door Wim en Marleen
08 07
Braderie, Heinkenszand
05 08
Braderie, Oud-Sabbinge
26 08
Kapelse dag, PKN-kerk Kapelle
19

18
30 09
Partin dag, bijgewoond door Wim en Marleen
01 10
Presentatie en v
 erkoop in Protestantse Kerk
’s‑Heer Hendrikskinderen
02 10
Presentatie bij Open Kerk-team Ermelo
18 11
Braderie, Ermelo
25 11
Markt van Hoop, Grote Kerk Goes
27 11
Presentatie tijdens de Regioavond van de Classicale
ZWO door Wim en Ronald

Na zes maanden in Olebu komt
Junior weer thuis bij zijn familie

2017 in ghana
Dit jaar zijn we weer een stukje verder
gekomen in het realiseren van onze ambitie:
het overdragen van uitvoerende taken
aan de lokale medewerkers en streven
naar financiële zelfredzaamheid binnen de
verschillende projecten. Daarnaast is gericht
gewerkt aan verbinding van de projecten
omdat we de overtuiging hebben dat dit
bijdraagt aan een duurzame verandering
in deze gemeenschappen. Door zowel
vrouwen en kinderen als hun familie en
dorpsgenoten ondersteuning te bieden,
bouwt een groot deel van een gemeen
schap aan een bestaan boven de armoede
grens. Dit werkt weer als een olievlek op de
andere leden van de gemeenschap.

Marleen is het afgelopen jaar twee keer een aantal
maanden in Ghana geweest en heeft de overige tijd
vanuit Nederland de lokale medewerkers ondersteund en
gecoacht. Marleen was dit jaar in ieder geval in Ghana op
de momenten dat het innen en verstrekken van de microkredieten plaatsvond. Haar aanwezigheid bij het micro
kredietproject 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 naar grotere zelfstandigheid.
Marleen heeft zich dit jaar volop ingezet voor het overdragen van haar uitvoerende werkzaamheden binnen 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 het besef dat zij zelf verantwoordelijkheden mogen en moeten nemen.
Ook dit jaar heeft Marleen veel aandacht besteed aan
het verder overdragen van de financiële administratie
aan Sarah, een jonge vrouw die de afgelopen tien jaar
in het opvanghuis in Olebu heeft gewoond. Zij heeft
een administratieve opleiding achter de rug en wil zich
verder scholen in boekhouden. Zij assisteert inmiddels
met de boekhouding van Foundation Onyame en heeft
daarin weer grote vorderingen gemaakt dit jaar. Het is
mooi te zien hoe Sarah en ook andere volwassenen die
in het opvanghuis gewoond hebben, zich blijvend willen
inzetten en hun deskundigheid beschikbaar willen stellen
voor de stichting. Het is een belangrijke bijdrage aan de
duurzaamheid van de projecten.
Marleen is tijdens beide bezoeken intensief bezig geweest met de aanvraag van vergunningen voor de kliniek
in Olebu. Tijdens haar tweede bezoek heeft ze verschillende bezoekers ontvangen en bij de projecten geintroduceerd.
Marleen heeft in 2017 alle projecten bezocht en regelmatig overleg gehad met de Ghanese overheid en andere
stichtingen in Ghana. Over het algemeen verlopen de
projecten goed. Met name met de dagelijkse voortgang
van de verschillende werkzaamheden zien we vooruit-
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gang in de zelfstandigheid van de medewerkers. Op het
gebied van planning en formaliteiten buiten het dagelijks
reilen en zeilen is nog verdere coaching nodig.
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kliniek in olebu (in oprichting)
Dit jaar is weer veel tijd besteed aan het verkrijgen van
de vergunningen voor de kliniek. Aangezien de regels
voor het verkrijgen van een vergunning veranderd zijn
en een parttime arts verbonden aan een kliniek niet
meer volstaat, is besloten om de kliniek te registreren
als ‘maternity home’. Er zijn in 2017 grote vorderingen
gemaakt in dit proces. Het is helaas nog niet gelukt om
alles voor het eind van het jaar helemaal rond te krijgen.
De kleine kliniek op het terrein van het opvanghuis draait
wel gewoon door zodat de kinderen en de mensen in de
omliggende dorpen goede medische zorg blijven krijgen.
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 gezondheidzorg
en daardoor moeten voldoen aan de eisen die de overheid stelt. Dit geeft de medewerkers een duidelijk kader
waarbinnen zij kunnen werken.
opvanghuis / family support in olebu
De dorpelingen die naar het opvanghuis 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 opvanghuis een voorbeeldfunctie.
Vanuit het onderwijsproject ‘Family Support’ zijn
ook dit jaar weer drie gezinnen in de omgeving geholpen. 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
opvanghuis in de gemeenschap van Olebu en de omliggende dorpen.

De tien kinderen en jongeren die in het opvanghuis
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
ontwikkelen.
In mei is de in november 2016 in het opvanghuis in
Olebu opgenomen Junior, een twaalfjarige (wees)jongen
uit het Sandema district, opgeknapt terug naar huis gegaan. Zijn beide ouders zijn een aantal jaar geleden overleden aan AIDS en ook Junior was er erg slecht aan toe.
De medewerkers van stichting Onyame hebben voorlichting over HIV/AIDS etc. gegeven aan de familie van
Junior, op zijn school en aan de mensen van het dorp.
De dagelijkse medicatie die Junior de rest van zijn leven
zal moeten blijven slikken, worden via Stichting Onyame
door een AIDS kliniek verstrekt.
Tijdens een controle bezoek, drie maanden na zijn
terugkeer naar huis, bleek het weer minder goed met
Junior te gaan en is de begeleiding geïntensiveerd.
Daarna bleef het beter gaan met hem.
vida’s family house / family support in sandema
In het opvanghuis wonen vijftien kinderen en jongvolwassenen 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 ontplooien. In 2017 vonden weer
een paar veranderingen plaats: twee groteren hebben
junior high school afgerond en zijn elders met senior high
school begonnen. Samen met twee oudere jongens zijn
zij alleen in de vakanties in het opvanghuis. Het meisje
dat in 2016 een baby kreeg, is in juni 2017 met haar
kindje naar het opvanghuis in Olebu verhuisd, om daar
getraind te worden in de zorg voor kleinere kinderen en
huishoudelijk werk en zo een van de medewerksters de
gelegenheid te geven een opleiding te gaan volgen.
Een van de grotere meiden heeft in december 2017
haar opleiding tot kapster met succes afgerond. Ze zal
nog een paar maanden blijven meewerken in de kap
salon waar ze getraind is en zal later hopelijk haar eigen
kapsalon beginnen. Naast haar werk in de kapsalon helpt
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zij ook de huismoeder, Rose Mary, met wat huishoudelijke
taken. Rose Mary was in 2016 haar baan als huishoudelijke hulp, vanwege een zwangerschap, kwijtgeraakt en
kwam zo bij ons terecht. Het gaat goed met Rose en haar
zoontje Dave en we zijn blij met en dankbaar voor haar
toewijde zorg voor de kinderen in het opvanghuis. Als
Dave wat groter is hoopt Rose een beroepsopleiding te
gaan volgen.
Agnes, een van de oudere bewoonsters die hielp met
de administratie en zorg voor de kleineren, heeft haar
opleiding in basis gezondheidszorg en -voorlichting met
goede resultaten verder voortgezet.
Vijftien families en dorpsgenoten van de kinderen en
jongeren ontvangen financiële ondersteuning, waardoor
ook zij verder kunnen bouwen aan een bestaan op eigen
kracht. Door de koppeling tussen het opvanghuis en de
hulp aan families en dorpsgenoten groeien de kinderen
uit het opvanghuis en kinderen in families en dorpen met
elkaar op, zodat ze later als zij volwassen zijn met vereende krachten zelfstandig verder kunnen.
26

microkrediet- en veeteeltproject in het builsa district
Dit project ondersteunt 180 vrouwen uit de dorpen
rondom het opvanghuis. Een aantal van deze vrouwen
is familie van de kinderen in het opvanghuis. Vida’s
Family House in Sandema is de ontmoetingsplek voor
de deelnemers en medewerkers van de projecten in het
Noorden. Marleen heeft hier ook dit jaar cursussen en
trainingen gegeven aan de medewerkers en deelnemers
van het microkredietproject. In dit project is in 2015 een
verbetertraject opgezet naar aanleiding van onderzoek
dat gedaan is naar duurzaamheid.
Er is dit jaar een nieuwe (parttime) medewerker
aangenomen en getraind, om de groepen maandelijks
te bezoeken en aan te moedigen op een goede manier
met hun leningen om te gaan. Er is ook opnieuw weer
gekeken naar mogelijkheden om eigen kapitaal van de
groepen te verhogen, om zo uiteindelijk volledig zelfstandig verder te kunnen gaan. Besloten is om de leningen te
verhogen en de periode dat men leningen en begeleiding
krijgt te verlengen.

Een ander onderdeel van het verbeterproject is de
aanschaf van extra vee en bomen voor de deelnemers.
Hierdoor kunnen zij in de periode dat zij een microkrediet krijgen, meer eigen kapitaal opbouwen om dan ook
daadwerkelijk op eigen kracht verder te gaan. Veel van
de bomen, die moeten dienen als voer voor de dieren
en ter voorkoming van verschraling van de grond, die
in 2015 zijn uitgedeeld, hebben de langdurige droogte
helaas niet overleefd. We zijn begonnen met de aanleg
van een kleine boomkwekerij bij een waterpomp, om een
betere kwaliteit boompjes te kunnen kweken.
Het veeteeltproject ligt in Doninga. De man van Vida
zorgde voor de dieren, maar heeft dit overgedragen aan
een jongere. Deze jongere, Yaw, heeft zodoende structuur in zijn leven, een kleine bron van inkomsten en de
gelegenheid ervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen. Vida en haar man zijn de spil van de projecten
in het noorden. Zij zijn hier geboren, kennen de mensen
en hun gewoontes.
biisi fari gezondheidszorgproject in chera
Vlak naast het werkgebied ligt Chera, waar een gezondheidszorgproject is gevestigd. Hier komen ongeveer 150
patiënten per maand. In het project werken drie lokale
medewerkers. Naast de eerste hulp in de kliniek, gaan
de medewerkers naar de dorpen om gezondheidsvoorlichting te geven, mensen met epilepsie van medicatie te
voorzien en om huisbezoeken te brengen aan kwetsbare
kinderen en ouderen. Marleen en Vida coachen deze
functionarissen vier á vijf keer per jaar gedurende ongeveer drie dagen. Dit blijkt voorlopig nog structureel nodig
te zijn. Er blijft gezocht worden naar grotere financiele
onafhankelijkheid, al zal er wel financiële steun nodig
blijven voor onderhoud aan het kliniekgebouw en voor
een motor. Het project ligt in een heel afgelegen gebied
in Noord Ghana, waar de mensen over het algemeen
heel arm zijn. Het feit dat er genoeg inkomen is om in
ieder geval de nodige medicijnen en verbandmiddelen te
kopen en de medewerkers te voorzien van een maandelijkse vergoeding, is al een hele prestatie. Uit dit project
is de vraag naar Marleen voortgekomen om leerkrach-
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ten 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 gezinnen en opleiding voor kinderen werkt zo goed aan
de groei naar meer zelfstandigheid in de toekomst in dit
gebied. Inmiddels hebben vier studenten een lening ontvangen en zijn aan de lerarenopleiding begonnen.
dovenschool in obuasi
In 2016 heeft stichting Onyame besloten om de financiële
steun aan de dovenschool stop te zetten. Na het overlijden
van één van de oprichters en een nieuw verzoek om steun
van het schoolbestuur en de overgebleven medewerkers,
heeft het stichtingbestuur besloten om geld beschikbaar te
stellen voor een (Ghanese) consultant, die de medewerkers
en het schoolbestuur traint en coacht naar grotere zelfstandigheid. Medio 2018 zal het werk van deze coach geëvalueerd worden.
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organisatie
Het drietallige bestuur (board of directors) kwam in 2017
drie keer bij elkaar om de voortgang van de verschillende
projecten en bestuurlijke taken te bespreken. In november
waren de Nederlandse voorzitter en secretaresse bij een
bestuursvergadering aanwezig. Buiten deze bestuursvergaderingen om is verschillende keren advies gevraagd van
leden van ‘the advisory board’. De individuele projecten
hebben elk een eigen stafoverleg, waarbij het dagelijks reilen en zeilen van de projecten wordt besproken.
vrijwilligers
Zowel in Ghana als in Nederland worden alle bestuurlijke
taken volledig door vrijwilligers verricht. Daarnaast hebben zowel in Nederland als in Ghana mensen zich vrijwillig
ingezet voor de verkoop van Ghanese producten en voor
fondsenwerving.
In 2017 zijn er verschillende mensen vanuit Nederland in
Ghana op bezoek geweest. Marleen was van 27 april tot 28
juni en van 11 oktober tot 30 januari 2018 in Ghana.
Marli, dochter van Marleen, was er van 15 juli tot 27
augustus. Zij reisde samen met en begeleidde twee
Nederlandse vrijwilligsters, namelijk Daphne Suurmond

en Dominique de Marco, die beiden tot 27 juli in Olebu
verbleven.
Van 4 oktober tot 4 december was Cora Mol, een nederlandse verpleegkundige in Ghana. Zij heeft voornamelijk
meegeholpen in de kliniek en het opvanghuis in Olebu,
maar is ook met Marleen mee naar het noorden geweest
voor een bezoek aan de projecten daar.
Evert van Asselt en Eline Weststrate waren voor een
schoolopdracht tien dagen in Ghana, namelijk van 11 tot
22 oktober. Zij verbleven in het opvanghuis in Olebu, maar
voerden hun opdracht uit in een plaatselijke basisschool in
Olebu. Ze gaven wel een onvergetelijke goochelshow voor
de (buur-)kinderen van het opvanghuis.
De nederlandse voorzitter, Wim Loomans, en secretaresse, Gerda Dousma, van stichting Onyame brachten een bezoek aan Ghana van 20 oktober tot 6 november. Zij hebben
alle projecten van de stichting bezocht en kennisgemaakt
met alle betrokkenen en het Ghanese stichtingbestuur.
Van 9 tot 23 november kwamen Rianne Flikkema (zus
van Marleen), Lizette de Bree (echtgenote van bestuurslid
Ronald en ook een trouw vrijwilligster in Nederland) en
Haben Iziz naar Ghana om de handen uit de mouwen te steken in de verschillende projecten. Haben bleef twee weken
in het opvanghuis in Olebu, waar de kinderen heel blij met
hem waren, terwijl Rianne en Lizette met Marleen ook op
bezoek gingen bij alle projecten in het noorden.
Huub, de man van Marleen, was van 8 december tot 1
januari 2018 in Ghana. Samen met Marleen is hij met een
paar kinderen uit het opvanghuis in Olebu naar het noorden
geweest, om een van de kinderen zijn biologische vader te
laten ontmoeten, ‘quality time’ met deze kinderen te hebben en samen met hen Kerst te vieren met de kinderen van
het opvanghuis in Sandema.
Door mensen in Ghana zelf is ook veel vrijwilligerswerk
verricht, zoals met tuin- en onderhoudswerkzaamheden.
Ook op het gebied van bijles geven aan de kinderen in Vida’s
family house, oppassen op de kleine kinderen, bijstaan van
zieke kinderen en het verlenen van supervisie aan de grotere
jongens in het opvanghuis in Olebu. De beide auto’s worden
geheel belangeloos door mr. Godfrey, die tevens bestuurslid
van Foundation Onyame is, onderhouden.
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Een spelletje spelen met de
kinderen in opvanghuis Olebu

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

jaarcijfers stichting onyame (nederland)
inkomsten
rente
donateurs
giften particulieren
giften bedrijven
giften kerken en scholen
braderieën, jaarmarkten, verkoop
sponsoracties
subsidies
stichting Flexi-Plan
legaat
uitgaven
ondersteuning Foundation Onyame
overmakingen aan Foundation Onyame
vliegtickets (2) coördinator
huur onroerend goed Olebu
aanschaf software/luchtbedden/muskietennetten
voorlichting, presentaties, fondsenwerving NL
inkoop/kraamhuur tbv braderieën, jaarmarkten
reis-/telefoonkosten coördinator
drukwerk flyers/posters
organisatiekosten
vliegtickets (2) tbv bestuursbezoek aan Ghana
bankkosten
internetkosten Stichting Onyame
lidmaatschap Partin en deelname Partindag
uittreksel Kamer van Koophandel
achterhalen adresgegevens donateurs
resultaat

€ 92.135,80
54,39
9.458,00
4.400,00
1.000,00
15.994,26
1.636,70
12.692,45
0,00
5.000,00
41.900,00
€ 65.462,68
51.000,00
1.265,18
9000,00
195,86
1.731,95
756,84
107,45
1.031,38
257,12
39,00
70,00
7,50
0,40
€ 26.673,12

liquide middelen

behandeld bij de jaarcijfers van Foundation

liquide middelen

Onyame, te lezen vanaf pagina 36.

liquide middelen 01-01-2017
resultaat boekjaar 2017

69.351,49
26.673,12

specificatie liquide middelen per 31-12-2017
saldo rekening courant
saldo spaarrekening

65.343,48
30.681,13

€ 96.024,61
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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 2017 aan coördinator Marleen van Iwaardenvan Asselt een door haar gedeclareerd bedrag uitbetaald
van € 2.217,88 in verband met de volgende zaken:
declaraties
twee vliegtickets om de projecten in Ghana te bezoeken
reis-/telefoonkosten
Aanschaf software/luchtbedden/muskietennetten voor Ghana
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€ 3.252,41
1.265,18
756,84
195,86

Daarnaast ontving Marleen in 2017 € 9.000 huur voor
onroerend goed in Olebu dat haar privébezit is. Dit onroerend goed wordt door Onyame gehuurd ten behoeve
van de huisvesting van het opvanghuis in Olebu, kantoorruimte voor Foundation Onyame en verblijf voor gasten
en vrijwilligers die Ghana bezoeken.
toelichting bij jaarcijfers 2017
Stichting Onyame heeft in 2017 een aanzienlijk positief resultaat behaald, maar dit is een vertekende situatie doordat een legaat van € 41.900 werd ontvangen. Zonder dit
legaat had Onyame een verlies geleden van € 15.226,88.
Dit heeft twee oorzaken: De inkomsten zijn (het legaat
buiten beschouwing gelaten) gedaald en er is in 2017 meer
geld naar Ghana verzonden dan in voorgaande jaren doordat een deel van het projectbudget van 2016 pas begin
2017 is overgemaakt.
verwachtingen
Verwacht wordt dat er jaarlijks ten minste € 45.000 naar
Ghana overgemaakt dient te worden voor de projecten.
De inflatie in Ghana en koersschommelingen tussen de
Ghanese munteenheid en de euro maken het lastig om
voor de langere termijn prognoses te maken en uitspraken

te doen en brengen met zich mee dat er altijd een mate
van onzekerheid zal bestaan in de benodigde middelen
ten behoeve van de projecten.
Naast het ten behoeve van de projecten naar Ghana
over te maken geld heeft Stichting Onyame jaarlijks
nog ongeveer € 16.000 aan overige kosten. Dit betreft
de huur van onroerend goed in Ghana, vliegtickets en
declaraties van de coördinator, voorlichting/PR/fondsenwerving in Nederland en organisatiekosten. Verder dient
er jaarlijks een bedrag van ca. € 3.000 opzij te worden
gelegd om te zijner tijd de projectauto in Ghana te kunnen vervangen. Voor een sluitende bedrijfsvoering is dus
jaarlijks ca. € 65.000 aan inkomsten benodigd.
Op dit moment zijn de structurele inkomsten derhalve
onvoldoende. Het streven is dan ook om deze in 2018 te
verhogen. De reserves zijn groot genoeg om een acuut
geldgebrek voor de continuïteit van de projecten te
voorkomen.
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opvoeding en onderwijs

jaarcijfers foundation onyame (ghana) A
inkomsten
bijdragen Stichting Onyame 2017 (€ 51.000)
terugbetaling en rente leningen
inkomsten Animal Rearing Project
inkomsten guesthouse
lokale giften
bankrente
uitgaven
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opvoeding en onderwijs
education program
opvanghuis Sandema
opvanghuis Olebu
dovenschool Obuasi
gezondheidszorg
health care project Chera
kliniek Olebu
medische zorg Junior
landbouw en inkomen
women & youth empowerment
animal rearing project
family care project
foundation Onyame
kosten foundation Onyame
resultaat

¢ 326.489
244.425
73.676
1.106
2.315
4.568
399
¢ 325.363
40.335
43.888
35.303
8.936
6.535
41.830
266
91.305
3.731
10.274
42.960

liquide middelen 01-01-2017
resultaat boekjaar 2017
specificatie liquide middelen per 31-12-2016
betaalrekening Olebu
spaarrekening Olebu
contant geld Olebu
betaalrekening Sandema
spaarrekening Sandema
contant geld Sandema

steun tbv opleiding jongeren opvanghuis Olebu
steun tbv opleiding jongeren opvanghuis Sandema
steun tbv opleiding jongeren in Family Care
steun leraren in opleiding tbv school Chera
foster home sandema
verzorgenden, vrijwilligers, medewerkers
transport, administratie
onderkomen, onderhoud, inrichting, energie
voeding, kleding e.d.
foster home olebu
verzorgenden, vrijwilligers, medewerkers
transport, administratie
onderkomen, onderhoud, inrichting, energie
voeding, kleding e.d.
dovenschool obuasi
support leerlingen en leerkrachten
verkrijgingsdocumenten schoolland
coaching van schoolbestuur en leerkrachten

¢ = Ghana Cedi

4.704
4.891
16.640
14.100
¢ 43.888
5.434
2.958
24.413
11.083
¢ 35.303
5.869
275
12.113
17.046
¢ 6.552
256
6.500
2.180

gezondheidszorg

¢ 27.914
26.788
1.126
6.289
3.751
5.156
7.616
4.845
257

health care project chera

¢ 6.535

onderhoud gebouw
onderhoud zonnepanelen
transportmiddelen
medicamenten

2.582
3.823
130
0

kliniek olebu
inventaris
energie
onderhoud en verbouwingen
vergunningen
nieuwbouw
medische zorg junior

A

¢ 40.335

¢ 1.126

liquide middelen
liquide middelen

education program

medische zorg

¢ 41.830
6.177
175
19.470
1.008
15.000
¢ 2.762
266
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organisatie

landbouw en inkomen
women and youth empowerment
verstrekte leningen aan deelnemers
verstrekte extra dieren aan deelnemers
reis-/brandstofkosten
administratie
onderhoud vergaderruimte

83.830
4.600
2.266
319
290

ontvangen terugbetalingen eerdere leningen

70.566

animal rearing project

¢ 3.731

dieren
stallen, hokken
veearts, medicatie
dierenverzorger
veevoer
touwen, klein gereedschap
project farm (verbouwen van pinda’s)
omheining boomkwekerij
family care project
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¢ 91.305

ondersteuning individuele gezinnen en personen
vergoedingen medewerkster
accu voor zonnepanelen doninga

kosten foundation onyame
administratie
transport (onderhoud, brandstof, etc.)
vergoedingen projectmedewerkers, training
belastingen en afdrachten
bestuursvergaderingen
bankkosten
vergunningen e.d.

¢ 42.960
648
27.352
10.445
2.636
750
459
670

55
1.391
216
500
96
75
329
1.069
¢ 10.274
7.920
1.330
1.024
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