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Baby’s in Chera worden
gewogen en gevaccineerd

voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting
Onyame over 2018. Onyame zet zich
in voor mensen in Ghana die onder de
armoedegrens leven. Doel is om hen
mondiger en sterker te maken, zodat
ze op eigen kracht een beter bestaan
kunnen leiden.

2018 ligt alweer een aantal maanden achter ons. Het is een
bijzonder jaar geworden, met als hoogtepunt de opening
van de kraamkliniek in Olebu. Het was bemoedigend dat
we begin 2018 samen met Stichting Color the World de
kraamkliniek verder in gereedheid konden brengen, in het
vertrouwen dat deze op korte termijn open zou gaan.
Eindelijk, na zoveel jaren van getouwtrek om het grondeigendom, veranderende wetgeving en bureaucratie en
corruptie om de juiste vergunningen te krijgen. Het was
frustrerend en soms ook om moedeloos van te worden. We
bleven echter vertrouwen dat het goed zou komen. Dat
God alom aanwezig is (=Onyame) en hierbij zou helpen ons
de weg te wijzen om ons doel te bereiken. En dan zijn we
Hem dankbaar dat de kliniek open kan gaan, dat we arme
mensen tegen een redelijke vergoeding goede en mensvriendelijke gezondheidzorg kunnen bieden. Dankbaar ook
voor de steun en aanmoedigingen van onze donateurs en
andere betrokkenen.
De komende tijd willen we de kliniek organisatorisch
verder op orde brengen en apparatuur en inrichting verder
uitbreiden zodat we meer patiënten kunnen helpen. We
streven ernaar dat uiteindelijk de kliniek organisatorisch en
financieel volledig zelfstandig kan opereren en hopelijk met
een financiële bijdrage onze projecten in het noorden kan
steunen.
We zijn in 2018 doorgegaan ons beleid verder gestalte te
geven: we willen ons meer concentreren in het noorden van
Ghana. Dit deel van Ghana is veel armer dan het zuiden en
we vinden dat onze hulp daar het hardst nodig is. Met name
de laatste jaren bemerken we dat het zuiden veel sneller
ontwikkeld: nieuwe (snel)wegen, meer overheidsvoorzieningen, groeiende bebouwing, comfortabele huizen.
De projecten in het zuiden gaan we langzaamaan afbouwen, uitgezonderd de kraamkliniek, hetgeen ook tot een
besparing in de kosten zal leiden: minder reiskosten en lagere stafkosten. Samen met onze coördinator, Marleen van
Iwaarden–van Asselt, zullen we hier de komende jaren aan
werken.
Kapelle, mei 2018
Het bestuur
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De ontmoetingsruimte
van Onyame in Doninga

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 2018 :
voorzitter
Wim Loomans, Kapelle
secretaris
Gerda Dousma, Kapelle
penningmeester
vacant
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 2018:
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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De kliniek in Olebu
is klaar voor gebruik

2018 in nederland
In 2018 is het bestuur vier keer bijeen
geweest voor een reguliere vergadering.
Daarnaast werd er tussendoor via email,
app en telefoon van allerlei geregeld. Alle
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 praatte ons dan
weer bij over de stand van zaken in Ghana.
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. De eerste
vergadering was Engelstalig, omdat onze
gast uit Ghana, Vida, daarbij aanwezig was.

communicatie
Bijna alle informatie was eind van het jaar via de vernieuwde website te lezen. Na afronding in 2019 zal het
Engelstalige gedeelte ook 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
worden gestuurd naar de bestuursleden. Een deel van
deze onderwerpen werden geagendeerd op de vergaderingen.
Via Facebook werden ook foto’s en wetenswaardigheden aan de lezers doorgegeven en oproepen voor de
acties geplaatst.
fondsenwerving
Stichting Onyame 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 2018 bracht de muziekmiddag bijna
€ 7.000 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 vernieuwde
website werd in 2018 verder voorzien van actuele informatie over de projecten. Aan de Engelstalige informatie
zal in 2019 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.
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 een aantal acties gehouden: er werd op de Markt van Hoop gestaan, er werden
presentaties gegeven en andere bijeenkomsten georganiseerd, 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 en werd er extra aandacht voor Onyame
gevraagd.
Ter ere van het bezoek van Vida aan Nederland werd
er een ontmoetingsavond in Goes georganiseerd voor
vrijwilligers en geïnteresseerden, die goed werd bezocht.
In maart was er weer de muziekmiddag, in de Mozes
kerk, waar verschillende koren en muziekgezelschappen
belangeloos aan meewerkten en we een mooie opbrengst behaalden, mede door de grote inzet van Evert
en zijn actief sponsorbeleid.
De Zeeuwse Kustmarathon werd door een aantal
vrijwilligers en onze coördinator gelopen (gewandeld) en
daarmee werd Onyame ook gesponsord.
De dienstenveiling in Heinkenszand werd zeer goed
bezocht en mede door het grote aantal dienstenaanbieders en gulle kopers werd er een prachtig bedrag voor
Onyame bijeengehaald.
De Holland Ghana Platform bijeenkomst en de
Partindag werden bijgewoond.
Voor de nieuwe wet op de privacy (AVG) werd er een
privacyverklaring opgesteld, waarin al onze privacygevoelige handelingen beschreven staan met de wijze
waarop die privacy bewaakt wordt. Deze verklaring is op
te vragen bij het secretariaat.
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overzicht activiteiten 2018
03 02
Ghana-Holland Platform dag, bijgewoond door Wim
27 02
Ontmoetingsavond voor vrijwilligers en geïnteresseerden
(met Vida) in Goes
04 03
Muziekmiddag, Mozeskerk Biezelinge
27 03
Presentie door Wim bij PCOB – Kapelle-Biezelinge

Vida en Marleen trotseren de kou in Nederland

27 09
Presentatie door Marleen bij zorgboerderij ’t Wijland,
Driewegen
29 09
Partin-dag, bijgewoond door Wim
18

19
07 10
Kustmarathon Zeeland, door een aantal mensen voor
Onyame gelopen
02 11
Dienstenveiling, Heinkenszand

Marleen en Tineke na het lopen van de Kustmarathon

24 11
Markt van Hoop, Grote Kerk Goes

Dienstenveiling in Heinkenszand

De kliniek in Olebu

2018 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 en de periodes van Marleen’s afwezigheid komt bij
hen het besef dat zij zelf verantwoordelijkheden mogen,
moeten en kunnen 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 elf 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 haar eerste bezoek van 2018 aan
Ghana intensief bezig geweest met de aanvraag van vergunningen voor de kliniek, welke we uiteindelijk op 1 juli
2018 hebben gekregen. Maar vanwege problemen met
een verloskundige, die bij nader inzien toch afzag van
samenwerking met ons, is de kliniek pas vanaf 1 november 2018 geopend.
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Marleen heeft in 2018 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 vooruitgang in de zelfstandigheid van de medewerkers. Op het gebied van planning
en formaliteiten buiten het dagelijks reilen en zeilen, is
nog verdere coaching nodig.
In april/mei was er een Nederlandse vrijwilligster (verpleegkundige), die met Marleen is meegereisd langs de
projecten.
In mei 2018 waren er twee Nederlandse meisjes
betrokken bij een ernstig ongeluk in het noorden van
Ghana. Marleen is erheen gereisd om hen bij te staan in
het ziekenhuis en te helpen met repatriëring, eerst naar
Accra en daarna naar Nederland. De ouders van één van
deze meisjes zijn ook nog een week naar Ghana gekomen
en verbleven, samen met hun inmiddels uit het ziekenhuis
ontslagen dochter, bij Marleen in Olebu.
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kliniek in olebu
Per 1 november 2018 is de kliniek, geregistreerd als een
kraamkliniek, eindelijk geopend. Er is een net gepensio
neerde verloskundige bereid gevonden ons te helpen
met het verkrijgen van de vergunning. We hebben met
haar een overeenkomst van een jaar afgesloten.
Daarnaast hebben we een andere verloskundige
gevonden die in de loop van 2019 met pensioen hoopt
te gaan. Zij zal dan de leidinggevende verloskundige
worden en fulltime met ons gaan samenwerken. Ze is al
heel behulpzaam geweest met de eerste opstart van de
kliniek, aanschaf van materialen, et cetera, en komt elke
dinsdag naar de kliniek om prenataal zorg te verlenen
aan zwangere vrouwen.
Naast de zorg voor zwangere vrouwen en het begeleiden van bevallingen, hebben we ook een soort polikliniek
waar mensen terecht kunnen voor algemene medische
problemen. We hebben er naast de consultatiekamer een
grote wachtruimte, waar ook voorlichting gegeven kan
worden, een kleine apotheek, een verbandkamer en een

ruimte waar we eenvoudige bloed- en urinetesten kunnen uitvoeren.
We ontvangen gemiddeld 25 patiënten per dag en
verwachten dat dit aantal zal oplopen tot gemiddeld 50
per dag. De nieuwe kliniek is ook formeel ingebed in de
Ghanese gezondheidzorg. We voldoen zoveel mogelijk
aan de eisen die de overheid stelt, geven hen onze maandelijkse rapportage. Dit geeft de medewerkers een duidelijk kader waarbinnen zij kunnen werken. De overheid
geeft ons bepaalde medische materialen, zoals handschoenen, spuiten, et cetera, en betrekt ons bij activiteiten in het district, waar we uiteraard heel blij mee zijn.
Elke vier weken komt er een team verpleegkundigen
van de overheid naar onze kliniek om de kinderen uit de
omgeving te wegen en vaccineren.
Tenslotte komt er wekelijks, op dinsdag, wanneer er
prenataal klinieken gehouden worden, een team van
twee à drie Nederlandse verpleegkundestudenten om
voorlichting te geven aan de zwangere vrouwen en
hopelijk ook steeds meer hun partners. Op deze manier
kunnen wij onze clienten up-to-date informatie aanbieden en hen zo helpen om zich zo optimaal mogelijk op
de bevalling en de zorg voor de nieuwe baby voor te
bereiden. Anderzijds krijgen de studenten, die via You &
Ghana Foundation stage lopen in Ghana, op deze manier
leer- en oefenmomenten aangeboden. Een win-win situatie dus!
We zijn in november begonnen met een team van zes
personen, wat aan het eind van het jaar was uitgegroeid
tot een team van tien personen. De eerste maanden was
het nog een beetje zoeken naar de juiste taakverdelingen, et cetera, en keuzes maken met betrekking tot het
aannemen van meer medewerkers. We houden wekelijks
stafoverleg om zo goed op elkaar afgestemd te raken en
nieuwe ideeen te kunnen uitwisselen. We streven naar
het bieden van kwalitatief goede, verantwoorde en betaalbare gezondheidszorg.
Er is in 2018 nog een hoop werk verzet met betrekking tot het gereedmaken van de gebouwen en het
aanschaffen van medische hulpmiddelen en materialen.
Dit is gedeeltelijk betaald door de Nederlandse stichting
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Color the World en verder bekostigd uit de algemene pot
van Stichting Onyame. Maar het is de bedoeling dat de
kliniek, met de verworven inkomsten, zichzelf in stand zal
kunnen gaan houden. In de toekomst is het zelfs de hoop
en verwachting dat we met een deel van de inkomsten
kunnen bijdragen aan onze projecten in het noorden van
Ghana.
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opvanghuis / family support in olebu
In Olebu zijn de afgelopen jaren, naast het medisch werk,
ook andere projecten ontstaan, namelijk het o
 pvanghuis
voor kinderen en ons Family Support project. Het past
echter binnen ons beleidsplan om ons uiteindelijk z
 oveel
mogelijk te gaan richten op één gebied: het Builsa
district in de Upper East Region van Ghana. De overweging daarbij is dat als we onze verschillende vormen van
ondersteuning aan één gemeenschap verstrekken, deze
vormen van ondersteuning elkaar kunnen versterken
in plaats van los van elkaar staan, wat de efficiëntie zal
vergroten.
Met het oog hierop zullen de projecten in Olebu, behalve de kliniek, geleidelijk aan afgebouwd gaan worden.
Een begin is hierin al gemaakt, doordat één van de gezinnen die we ondersteunden is verhuisd waardoor zij geen
hulp meer van Onyame ontvangen. Twee andere gezinnen die we al een aantal jaren ondersteunen worden
steeds zelfstandiger, waardoor we onze hulp ook wat
terug hebben kunnen schroeven en we alleen nog wat
ondersteuning geven met schoolgeld voor de kinderen
en een microkrediet voor één van de gezinnen.
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. Eén van de jongeren heeft inmiddels de
middelbare school afgerond en is zich aan het oriënteren
op een vervolgstudie. Ondertussen is hij behulpzaam met
de zorg voor de jongere kinderen en met klusjes rond
het huis. Als hij met een vervolgstudie verder kan, zal hij
het huis uitgaan. Een paar kinderen zullen na het huidige
schooljaar overgeplaatst worden naar ons opvanghuis

in Sandema, in het noorden van Ghana, zodat we de opvang in Olebu geleidelijk kunnen gaan afbouwen.
In 2016-2017 was Junior, een 12-jarige (wees)jongen uit
het Sandema district in het opvanghuis in Olebu opgenomen. Daarna is hij teruggegaan naar zijn dorp, waar
zijn oom en tante voor hem zorgen. De dagelijkse medicatie die Junior de rest van zijn leven zal moeten blijven
slikken, wordt via Stichting Onyame door de aids-kliniek
in Accra verstrekt. De zus van Vida en buurvrouw van
Junior helpt met toezicht houden op de medicatie inname en zorgt ook dat Junior elke dag een goede maaltijd krijgt. In december dit jaar is hij voor controle in de
aids-kliniek teruggekomen naar het zuiden en heeft een
paar weken in het opvanghuis in Olebu doorgebracht.
Het gaat naar omstandigheden goed met Junior, hoewel
er nog ruimte is voor verbetering. Er zal nóg meer gelet
moeten worden op zijn medicijn inname en ook meer
aandacht gegeven moeten worden aan goede maal
tijden. Maar het feit dat Junior niet ziek meer is en naar
school kan is heel mooi en een getuigenis voor zijn omgeving dat kinderen/mensen met HIV, mits ze de juiste
medicijnen en zorg krijgen, goed kunnen functioneren en
hoop hebben op een goede toekomst.
vida’s family house / family support in sandema
In het opvanghuis wonen momenteel acht 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. Eén van
de kinderen (14 jaar) hield zich herhaaldelijk niet aan de
huisregels en hebben we helaas terug moeten laten gaan
naar zijn dorp. Hij woont weer bij zijn oma. We bezoeken
hem regelmatig en hebben toegezegd hem financieel te
blijven ondersteunen, zolang hij naar school blijft gaan.
Naast de acht kinderen en jongeren die in het opvanghuis wonen, gaan er nog vier naar de senior high school
en zijn alleen in de schoolvakanties in het opvanghuis.
Eén heeft er zijn opleiding tot verpleegkundig assistent
afgerond en is naar Olebu verhuisd om daar in onze
kliniek te werken. Hierdoor heeft hij gelegenheid om zijn
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studielening af te lossen en tevens ervaring op te doen.
Rose, een jongere die een poosje huismoeder was in het
opvanghuis, is begonnen met een verpleegkunde-opleiding en komt alleen in de vakanties naar het opvanghuis.
Agnes, een jongere die net een beroepsopleiding in de
gezondheidszorg heeft afgerond, is weer terug en heeft
de taak van (parttime) huismoeder weer op zich genomen. Overdag werkt ze in het ziekenhuis in Sandema.
Ze hoopt in 2019 te trouwen, dus zullen we weer uit
moeten kijken naar een andere huismoeder. We zijn heel
dankbaar dat we haar en zoveel anderen mogen zien
opgroeien en ontplooien en zo zicht hebben op een mooi
en zelfstandig bestaan.
Abigail, het meisje dat eerder een kappersopleiding
heeft afgerond, woont samen met haar dochtertje nog in
het opvanghuis. Ze heeft een lening gekregen om haar
eigen kapsalon op te bouwen. Maar tot deze klaar is, gaat
ze naar mensen thuis om hun haar te doen en verdient
daar wat mee. Daarnaast helpt ze met de zorg voor de
kinderen in het opvanghuis, waar we heel blij mee zijn.
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. In totaal
worden, naast de kinderen in de opvanghuizen, zo nog
32 kinderen gesteund om naar school te kunnen gaan.
Deze steun variëert van het geven van schooluniformen
en schriften tot het betalen van schoolgeld en leermiddelen. De hulp die wordt verleend tot en met middelbare
school is een gift. Hulp voor voortgezet onderwijs geven
we in de vorm van studieleningen.
microkrediet- en veeteeltproject in het builsa district
Dit project ondersteunt 181 vrouwen verdeeld over 23
groepen 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 en de projectaccommodatie in Doninga zijn de ontmoetingsplekken 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 over duurzaamheid, welke na een interne
evaluatie in 2017 nog verder is aangepast.
De groepen worden vierwekelijks bezocht door de
projectmedewerkers. Tijdens deze ontmoetingen kan
men ervaringen uitdelen, problemen bespreken en
maand contributies en aflossingen van leningen betalen.
Naast de microkredieten ontvangen de groepen ook
dieren op leningbasis. Ieder groepslid mag vier dieren
lenen voor een periode van drie jaar en geeft er dan vijf
terug. Hiermee krijgen de vrouwen de gelegenheid een
eigen veestapel op te bouwen en zo ook hun kapitaal
te vergroten. Mocht een oogst een keer tegenvallen,
dan kan men terugvallen op de dieren. We willen samen
met de dieren ook graag boompjes verschaffen, welke
enerzijds dienen als voer voor de dieren en anderzijds
om erosie, als gevolg van o.a. het grazen door de dieren,
tegen te gaan. We hebben geprobeerd een eigen kleine
boomkwekerij op te zetten, maar daar moet nog meer
tijd en aandacht aan besteed worden. Termieten hebben
de jonge boompjes opgevreten.
Het veeteeltproject ligt (evenals de kleine boomkwekerij) in Doninga. Een jongere zorgt voor de dieren en
heeft zodoende structuur in zijn leven, een kleine bron
van inkomsten en gelegenheid ervaring op te doen en
zich verder te ontwikkelen.
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
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medewerkers vier à vijf keer per jaar gedurende ongeveer drie dagen. Dit blijkt voorlopig nog structureel nodig
te zijn. Er blijft gezocht worden naar grotere financiële
onafhankelijkheid, al zal er wel financiële steun nodig blijven voor onderhoud aan het kliniekgebouw en voor een
motorfiets. 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 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 gezinnen en opleiding voor kinderen
werkt zo goed mee aan de groei naar meer zelfstandigheid in de toekomst in dit gebied. Inmiddels hebben vier
studenten een lening ontvangen en zijn aan de leraren
opleiding begonnen.
Op het terrein van het project stond een klein gebouwtje dat als gastenverblijf werd gebruikt. Maar het
verkeerde in slechte staat en stonk heel erg vanwege de
vele vleermuizen die boven het plafond zaten. Zodoende
was het zeer onaangenaam om er te vertoeven. Stichting
Onyame heeft besloten om dit gastenverblijf netjes op
te knappen, zodat het comfortabelere accommodatie
biedt aan onze superviserende medewerkers en eventuele bezoekers. Ook hopen we hierdoor meer vrijwilligers
en bezoekers naar Chera te kunnen krijgen, om zo meer
bekendheid te geven aan de verschillende projecten in
Chera (naast de school en de kliniek is er ook een ecologisch landbouwproject). Dit zal hopelijk weer leiden tot
meer steun voor deze projecten.
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 schoolbestuur en 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 is het werk van deze
coach geëvalueerd en is besloten deze coaching tot het
eind van het jaar verder door te laten gaan. Er is inmiddels een hoop bereikt. Zo zijn er verbeteringen uitgevoerd in het schoolgebouw, meer mensen en organisaties
bereid gevonden om geld en goederen te doneren aan
de school, de rapportage is aanzienlijk verbeterd en het
schoolbestuur is actiever en meer betrokken geraakt.
Sarah, één van de jongeren uit het opvanghuis in Olebu,
die stichting Onyame helpt met de administratie, is een
paar dagen naar de dovenschool geweest om hen te
helpen met het verbeteren van hun administratie. Daar
waren de medewerkers erg blij mee.
Hoewel er nog steeds een hoop zal moeten gebeuren
om de continuiteit van de school te garanderen, zijn we
dankbaar voor wat er tot nu toe bereikt is. De medewerkers zijn zeer gedreven en toegewijd.
organisatie foundation onyame
Het drietallige bestuur (board of directors) kwam in 2018
twee keer bij elkaar om de voortgang van de verschillende projecten en bestuurlijke taken te bespreken.
Buiten deze bestuursvergaderingen om is er onderling
telefonisch contact geweest en is verschillende keren
advies gevraagd aan leden van het 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 in Nederland mensen zich vrijwillig ingezet voor de
verkoop van Ghanese producten en voor fondsenwerving
en in Ghana om mee te werken in de projecten.
In 2018 zijn er verschillende mensen vanuit Nederland
in Ghana op bezoek geweest. Marleen was van 11 oktober
2017 tot 30 januari 2018, van 19 april tot 1 juli en van 5
november 2018 tot 17 februari 2019 in Ghana.
Marli, dochter van Marleen, was van 22 juli tot 8 januari
2019 voor een stageperiode in een katholiek ziekenhuis
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in Zuid Ghana. In haar vrije tijd verbleef ze in het opvanghuis en hielp in de kliniek.
Van 2 april tot 7 mei was verpleegkundige Patricia de
Looff in Ghana. Zij hielp een paar weken mee in de medische post, toen nog in het opvanghuis van Olebu, en met
de verzorging van de kinderen in het opvanghuis. Ook
is ze een paar dagen met Marleen meegeweest om de
projecten in het noorden te bezoeken.
Van 19 april tot 10 mei was Ben, de zoon van Huub en
Marleen, in Ghana. Ook hij heeft hand en spandiensten
verleend in het opvanghuis in Olebu en is meegeweest
naar de projecten in het noorden. Het was goed voor
hem om weer een poosje terug te zijn in zijn geboorteland, en zijn biologische familie en alle pleegbroers en
-zussen weer te ontmoeten.
Op 16 mei ontmoette Marleen Albertine Visbeek, de
coordinator van You&Ghana om samen te praten over
mogelijkheden met betrekking tot het inzetten van studenten van You&Ghana om voorlichting te geven in het
medisch project van Stichting Onyame.
De meisjes die in mei betrokken waren bij het eerder
genoemde ongeval in noord Ghana, zijn na hun ontslag
uit het ziekenhuis beide een poosje bij Marleen in huis
geweest. Ook een vriendin en de ouders van één van de
meisjes hebben een poosje bij Marleen gelogeerd.
Paul Bijl, een in Ghana geboren jongeman maar als
kleine jongen door een vriendin van Marleen geadopteerd en mee naar Nederland genomen, was voor het
eerst terug in zijn geboorteland. Hij is van 18 december
2018 tot 7 januari 2019 in Ghana geweest. Hij verbleef
voornamelijk in het opvanghuis in Olebu, waar hij het erg
naar zijn zin had.
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 onderhouden
door mr. Godfrey, tevens bestuurslid van Foundation
Onyame.

We zijn dankbaar voor de vele mensen die ons werk een
warm hart toedragen en ons op allerlei manieren ondersteunen.
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Dit gezin ontving een aantal
geiten uit het veeteeltproject

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 op pagina 39.

jaarcijfers stichting onyame (nederland)
inkomsten
rente
donateurs
giften particulieren
giften bedrijven
giften kerken en scholen
braderieën, jaarmarkten, verkoop
sponsoracties
muziekmiddag
kustmarathon
dienstenveiling
Naomi en Faye
oliebollenverkoop
subsidies
stichting Flexi-Plan
stichting Molenkamp
Educonsult
Overleg Ontwikkelingswerk Ermelo
stichting Color the World
uitgaven
ondersteuning Foundation Onyame
overmakingen aan Foundation Onyame
overmaking tbv guesthouse Chera uit legaat
transfer geld stichting Color the World naar Ghana
vliegtickets (2) coördinator
huur onroerend goed Olebu
organisatiekosten
vliegticket tbv bestuursbezoek aan Ghana
bankkosten
internetkosten Stichting Onyame
lidmaatschap Partin en deelname Partindag
achterhalen adresgegevens donateurs
resultaat

€ 73.365,44
6,55
10.798,00
8.897,00
1.525,00
12.618,01
557,00
6.706,55
1.041,34
10.268,25
1.752,78
70,00
0,00
5.000,00
1.000,00
400,00
224,96
12.500,00
€ 78.640,64
47.500,00
7.000,00
12.500,00
1.403,61
9.000,00
881,10
226,23
69,00
60,00
0,70
– € 5.275,20

liquide middelen
liquide middelen

€ 90.749,41

liquide middelen 01-01-2018
resultaat boekjaar 2018

96.024,61
– 5.275,20

specificatie liquide middelen per 31-12-2018
saldo rekening courant
saldo spaarrekening

60.061,73
30.687,68
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Een deel van deze liquide middelen is gereserveerd:
restant legaat

€ 34.900,00

Uit dit legaat kunnen eenmalige kosten / bijzondere uitgaven worden betaald ten behoeve van de projecten. Het oorspronkelijke legaat bedroeg
€ 41.900. In 2018 is hiervan € 7.000 gebruikt voor de renovatie van het
guesthouse in Chera.
spaarpot vervanging projectauto

€ 15.000,00

In 2013 is de huidige projectauto aangeschaft. Op basis van het aanschafbedrag van deze gebruikte Toyota Landcruiser en een geschatte
gebruiksperiode van 7 jaar is destijds berekend dat voor de vervanging
van deze auto te zijner tijd een bedrag van € 3.000 per jaar gereserveerd dient te worden. Per 31 december 2018 bedraagt het voor de
projectauto gereserveerde bedrag derhalve 5 jaar (2014 t/m 2018) x
€ 3.000 = € 15.000.
actie naomi en faye

€ 1.752,78

Naomi en Faye zijn twee tieners die naar Ghana gaan en geld hebben
ingezameld dat ze willen besteden aan schoolgeld voor Danzumah en
Jennifer.
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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 2018 aan coördinator Marleen van
Iwaarden-van Asselt een door haar gedeclareerd bedrag uitbetaald van € 1.403,61 inzake twee vliegtickets
Nederland-Ghana v.v.
Daarnaast ontving Marleen in 2018 € 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 2018
Stichting Onyame heeft in 2018 een negatief resultaat behaald. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat de ondersteuning door de classis Zeeland van ZWO is beëindigd.
Voordat Onyame werd opgenomen in het ZWO-project
ontving de stichting een aanzienlijk bedrag aan inkomsten
van plaatselijke gemeentes. In de periode dat Onyame in het
ZWO-project zat, is de opbrengst van plaatselijke collectes
aanzienlijk teruggelopen. Dat was geen probleem zolang
Onyame via ZWO ondersteuning van de kerken ontving,
maar nu het project is afgelopen is het de uitdaging om op
andere manieren financiële ondersteuning te verkrijgen.
jaarcijfers foundation onyame (ghana)
inkomsten
bijdragen Stichting Onyame 2018 (waarvan € 12.500 van
Color the World en €7.000 voor Chera gastenverblijf)
terugbetaling en rente leningen
inkomsten Animal Rearing Project
inkomsten guesthouse
lokale giften
bankrente
uitgaven
opvoeding en onderwijs
education program
opvanghuis Sandema
opvanghuis Olebu
school Chera (study lening voor één onderwijzer)
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
administratie, vergunningen, etc.
vervoer
personeelskosten
bestuursvergaderingen
bankkosten
resultaat

€ 83.825,00
67.000,00
14,790,00
108,00
235,00
1.585,00
107,00
€ 65.831,00
3.349,00
4.481,00
6.378,00
400,00
393,00
8.448,00
15.516,00
86,00
14.792,00
219,00
1.896,00
558,00
6.312,00
2.743,00
163,00
97,00
€ 17.994,00
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Kinderen in het opvanghuis in Sandema
laten trots hun zelfgemaakte auto zien
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