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Hoofdstuk 1 Algemeen
Maartje Admiraal is al enige jaren actief werkzaam bij projecten in Ghana. Ze heeft haar
stagejaar in 2006 in Wa gemaakt in het noorden van Ghana. Na afronding van haar SPHopleiding in Nijmegen is ze daar nog een jaar geweest in 2008. Toen is ze de straatkinderen
gaan volgen die van Wa naar Kumasi-stad vertrokken. Daar vond ze de straatkinderen
zonder toekomstperspectief terug op straat en in de sloppenwijken. In Kumasi ontmoette zij
Titus Votere die het lot van deze straatkinderen ook ter harte nam. Samen besloten zij in
2009 een stichting op te richten zowel in Nederland als in Ghana. In 2010 zijn ze in Ghana
druk bezig geweest met enerzijds de bouw van de waterpompinstallatie in Wa Noord
Ghana, anderzijds hebben zij de nodige voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd ten
behoeve van het project om straatkinderen in Kumasi het schoenmakersvak te leren.
In Nederland zijn we enerzijds druk bezig geweest met: voorlichting, publiciteit en gelden
inzamelen, anderzijds hebben we veel tijd en energie gestopt bij het opstellen van de
subsidieaanvraag voor de eerste fase van het schoenmakersproject bij Cordaid. Deze
aanvraag hebben wij met behulp van de Dekenale Vastenaktie
Heusden/Zaltbommel/Waalwijk ingediend.
1.1 De stichting
Samen besloten Titus en Maartje ieder een stichting op te richten voor deze doelgroep onder
dezelfde naam: Chance2Change-Ghana. In Nederland houdt de stichting zich bezig met
informatieverstrekking, bewustwordingsactiviteiten en fondswerving. De Ghanese stichting
zet zich in voor de opzet en uitvoering van de projecten ten behoeve van de straatkinderen.
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Er is een bankrekening geopend bij de Rabobank no. 106582291 t.a.v. Chance2ChangeGhana Heusden. De stichting Chance2Change-Ghana staat bij de kamer van koophandel
ingeschreven onder nummer: 17245459. De stichting heeft bij de belastingdienst een ANBIverklaring aangevraagd no. 77808.
1.2 Doel stichting
De stichting heeft op de eerste plaats ten doel het opvangen van kansarme kinderen en
ondersteunen van onderwijsactiviteiten in de breedste zin van het woord in Ghana en het
verrichten van al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
1. Het oprichten van vakopleidingen en werkplaatsen voor met name kansarme kinderen
(needy-children).
2. Het ondersteunen van boardingschool-activiteiten van plaatselijke organisaties.
(Onder "boarding" wordt onder meer verstaan het aan kinderen verschaffen van
onderdak, voedsel, kleding, medische hulp en leermiddelen en begeleiding bij
huiswerk).
3. Het geven van specifieke individuele financiële ondersteuning.
4. Samenwerking met de plaatselijke organisaties voor opvang van kansarme
kinderen (needy-children) in Ghana ten behoeve van het opstellen van
ondersteuningsprogramma's en de (financiële) verantwoording voor de uitvoering
daarvan.
1.3 Organisatie
Rol bestuur en rol comité van aanbeveling / denktank / medestanders en ambassadeurs.
Bestuur:
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en een deugdelijke
administratie bij te houden betreffende de werkzaamheden van de stichting. Uit deze
administratie kunnen te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting worden
gekend.
Het bestuur maakt jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag op en stelt deze vast.
Het bestuur heeft de zorg voor een goede uitwisseling van informatie en afstemming van
gelden voor de aangemerkte projecten. Zij onderhoudt in dit verband periodiek contact met
het stichtingsbestuur in Ghana.
Het bestuur bestaat uit:
 Martien Admiraal (voorzitter)
 Hugo Brouwer
 Tonny Inocencio (penningmeester)
Comité van aanbeveling / Denktank:
Om de stichting meer body te geven en daarmee een breed draagvlak te creëren hebben we
een groep van wijze mensen opgericht.
Die mensen kunnen ieder met hun eigen achterban of netwerk een bijdrage leveren.
Een deel van het comité van aanbeveling; “de denktank” telt ongeveer 15 personen. De
meeste van hen komen uit de gemeente Heusden. De denktank is in december 2009 voor de
eerste keer bij elkaar geweest. Zij stellen zich ten doel: meedenken en waar mogelijk
initiatieven ontplooien om de nodige aandacht te creëren voor het schoenmakersproject en
zo de benodigde middelen bij elkaar te krijgen. De stichting maakt dankbaar gebruik van een
ieder met hun eigen achterban en netwerk.
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Comité van aanbeveling / Medestanders:
Er zijn ook andere mensen die zich in willen zetten voor deze stichting met zijn project
‘Schoenmaker blijf bij je leest”. Vanwege hun publieke functie of drukke werkzaamheden
kunnen ze niet meedoen met de ‘denktank’. Zij komen als groep niet bij elkaar.
Zij doen op eigen gelegenheid, op eigen initiatief iets in het belang van de stichting. Zij
vertegenwoordigen de stichting als leden van het comité van aanbeveling daar waar nodig is.
Ambassadeurs:
De volgende mensen hebben zich beschikbaar gesteld als ambassadeur voor de stichting.


Ton Rombouts, burgemeester van Den Bosch heeft een gesprek gehad met Maartje en
Titus. Hij heeft veel waardering voor dit project en wil waar mogelijk zijn naam verbinden
en waar nodig acties ondersteunen. Verdere contacten worden onderhouden door
Martien Admiraal voorzitter van de stichting C2C-Ghana.



Nol Kleingeld heeft als burgemeester van de schoenindustriestad Waalwijk warme
belangstelling voor dit schoenmakersproject in Ghana.



Harry Crielaars directeur Slachtofferhulp Nederland wil graag iets betekenen voor dit
project omdat hij Maartje Admiraal persoonlijk kent en grote bewondering en waardering
heeft voor haar initiatief in Ghana. Hij kent Maartje vanuit zijn vorige baan als directeur bij
Divers waar Maartje als jongerenwerkster goed bezig was.



Hanneke Emmen Senior consultant Identiteit raakte onder de indruk van dit project toen
zij bezig was met het opstellen van het projectboek voor het onderwijs ‘Schoenmaker
blijf bij je leest’ van de stichting Chance2change-Ghana.
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Hoofdstuk 2 Projecten in Ghana
2.1 Waterpompinstallatie in Wa
Aan de waterpompinstallatie in Wa in Noord Ghana is bijna twee jaar gewerkt.
De stichting wil hiermee laten zien dat er kansen liggen in het Noorden.
Want de straatkinderen in Kumasi komen van oorsprong uit Wa en omgeving. Dat is
ongeveer 600 kilometer van Kumasi vandaan. Na hun schoenmakersopleiding moeten ze
kansen krijgen in het Noorden om daar met behulp van microkredieten een eigen bedrijfje op
te zetten. Deze waterpompinstallatie heeft ongeveer 9.000 euro gekost. Eind 2010 was deze
pomp installatie afgebouwd. In juli 2011 wordt de elektriciteit aangesloten. Bij de feestelijke
opening wordt de pomp uiteindelijk in werking gesteld.
2.2 ‘Schoenmaker blijf bij je leest’ in Kumasi
Dit project, waarbij straatkinderen door middel van een opleiding de kans krijgen om aan hun
erbarmelijke omstandigheden te ontvluchten, is in volle voorbereiding. De eerste drie jaar
huren wij een opvanghuis voor 10 straatkinderen met plaats voor een huismoeder met haar
gezin, en plaats voor een schoenwerkplaats met een leslokaal. Tegelijkertijd onderzoeken wij
of het mogelijk en nuttig is om nieuwbouw te plegen.
Voor de opstart en eerste groep straatkinderen is een begroting van 69.015 euro aan de
Vastenaktie/Cordaid voorgelegd. De Vastenaktie Dekenaat Heusden kondigde zich aan en
er is veel tijd en energie gestoken in de opstelling van de aanvraag.
In 2011 zal Cordaid ons project goedkeuren en gaat de Vastenaktie actie voeren. Onze
stichting C2C-Ghana moet ook een behoorlijk bedrag inzamelen als bijdrage aan de
Vastenaktie zodat we gezamenlijk inclusief de bijdrage van Cordaid 67.300 euro bij elkaar
krijgen. Dit is het bedrag wat Cordaid heeft goedgekeurd.
Dit jaar zijn twee Nederlandse vrijwilligsters vanuit de stichting actief met de straatkinderen in
Kumasi bezig geweest ter voorbereiding van het schoenmakersproject. Maartje heeft hen
vanuit Nederland ondersteund en begeleid.
2.3 Garvins opleiding
De stichting heeft een jonge student onder de vleugels genomen, waarmee wij de afspraak
hebben gemaakt dat wij in tot september 2011 zijn technische opleiding betalen. Zijn
opleiding wordt gesponsord met gelden van de familie Admiraal.
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Hoofdstuk 3 Fondswerving
Een belangrijke taak van de stichting is de ‘fondswerving/fundraising’. Het is van essentieel
belang dat hier in Nederland de nodige middelen worden gevonden om de projecten in
Ghana uit te kunnen voeren.
3.1 Fondswervingsacties en resultaten 2010
In het jaarverslag van vorig jaar stond bij de korte vooruitblik van 2010:
“Dat het comité van aanbeveling acties gaat bedenken. Zij willen met hun achterban en
netwerken gaan werken aan naamsbekendheid, fondswerving en fundraising. Voor de
realisatie van het project is nog een startsubsidie nodig. Hier ligt de uitdaging voor het
komend jaar 2010”.
Hiervoor hebben we in 2010 goede stappen gezet. Een ieder heeft zijn of haar steentje
bijgedragen.
In 2010 zijn de volgende fondswervingsactiviteiten uitgevoerd:
 Er zijn verschillende organisaties, scholen en instellingen benaderd om actie te voeren
voor dit goede doel of om een financiële bijdrage. Als gevolg hiervan kwamen
verschillende Lionsclubs en Rotaryclubs met donaties.
 De Rotary-club-Heusden organiseerde een boekenmarkt op de Vismarkt in Heusden.
 Standwerk en optreden bij Djembe te Rijen leverde een mooie donatie op.
 Lege flessenactie op de verschillende scholen in Heusden.
 Schoenpoetsactie op de Parade in Den Bosch ‘Bossche battle’.
 Stichting Poncho Waalwijk (2e handskledingwinkel) geeft regelmatig een donatie.
 St. Samenwerk Almere kwam met een bijdrage voor de huur van het opvanghuis.
 Pluknujedag.nl leverde mooie bedragen op van mensen die iets te vieren hadden.
 Martien deed klusjes, de opbrengst voor de stichting C2C-Ghana.
 Afscheidsreceptie directeur Divers (baas van Maartje) leverde een mooi bedrag op.
 Kerstaktie Caritas Oirschot.
 Gemeente Heusden kwam met een projectsubsidie voorlichting- en organisatiekosten
Ned.
 Er kwam een mooie gift in het kader van de millennium doelen.
 Ideeënwedstrijd &Samhoud, Maartje haalde met de 2e prijs een mooi bedrag binnen.
Bovendien krijgt ze gratis professionele begeleiding bij de realisering van dit project.
 Maartje is door een bevriende oud-KLM-piloot uit Heusden gratis naar Ghana gevlogen.
 Publiciteit leverde vele en mooie bedragen op.
 Familie, vrienden en kennissen maakte regelmatig giften over.
In totaal is in 2010 € 35.714,- aan fondsen geworven.
‘Ghana’ in de media
Ten behoeve van de fondsenwerving hebben wij op verschillende manieren de publiciteit
gezocht. Het begon met een mooi artikel en foto in het Brabantsdagblad met de titel:
“Oudheusdense knokt voor straatkinderen”. Gevolgd door artikelen in de regionale kranten:
Maasroute, De Scherper, Heusdense Courant, Stadsblad van Den Bosch, ParochiebladHeusden en Seniorenkompas. Regelmatig was er nieuws over onze activiteiten te zien op
heusdenlokaal.nl. Ook heeft HTV-Drunen een interview uitgezonden met Titus, Maartje en
Martien.
Daarnaast hebben wij onze website www.chance2change-ghana.nl up-to-date gehouden en
de website www.pluknujedag.nl opgezet.
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Promotie- en informatiemateriaal
Voor de promotie van de stichting hebben wij 5.000 mooie flyers laten drukken. Bekende
drukkers in Oss hebben 2000 informatieplacemats gratis gedrukt die we kunnen gebruiken
bij standwerk en in de klas bij de scholen die actie gaan voeren voor ons project.
We hebben informatieboekjes gemaakt met werkbladen voor het onderwijs.
Een grote partij mooie kaarsen hebben we gekregen die we kunnen inzetten bij standwerk
en promotieactiviteiten.
3.2 Financieel overzicht 2010
De stichting C2C-Ghana in Nederland heeft in 2010 verschillende inkomsten en uitgaven
gehad. De inkomsten komen uit giften, acties en donaties. De uitgaven zijn voornamelijk de
gelden die voor de uitvoering van de projecten ‘Waterpomp’, ‘Schoenmaker blijf bij je leest’
en organisatiekosten in Ghana.

Inkomsten 2010
Naam gevers en acties
Gift gemeente 's-Hertogenbosch
Prijs Samhoud
Boekenmarkt Rotary Heusden
Pluk nu je dag
Gift gemeente Heusden
Donatie Lions Club Land van
Heusden en Altena
Donatie Lions Club Heusden
Donatie Djembé Rijen
Gift gemeente Almere
Gift Poncho
Gift Van Bon Installaties
Gift Stichting Socuma
Gift actie Caritas
Gift Versteeg Metaal Groep
Gift Van Dinther Bouwbedrijf
Gift Heusdenlokaal
Gift Durea BV
Gift Wereldwinkel
Overige giften
Gift Martiens verjaardag
Totaal

Uitgaven 2010
Totaal
7.500
5.000
4.076
1.985
1.100

Kostensoort
Marketing
Organisatiekosten Ned.
Projectkosten in Ghana

Totaal
310
61
7.937

Totaal
1.000
500
400
2.000
1.500
1.000
1.000
500
500
500
500
500
300
5.018
835
35.714

Saldo uitgaven en
inkomsten 2010

8.318

27.406

Op 1 januari 2010 bedroegen de liquide middelen van de stichting € 4.376,-.
Op 31 december 2010 bedroegen de liquide middelen € 31.782,-.
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3.3
Financieel overzicht activiteiten Chance2Change-Ghana in Ghana
Chance2Change-Ghana in Ghana is een zelfstandige stichting die wij vanuit Nederland
voorzien van middelen en kennis. Om een beeld te geven van wat zij met het geld doen, die
in Nederland wordt ingezameld volgt hieronder een overzicht van hun inkomsten en
uitgaven.
De bedragen in de onderstaande tabel zijn uitgedrukt in de Ghanese munteenheid ‘Ghana
Cedis’. De wisselkoers voor 1 euro schommelt tussen 1,90 GHC en 2,00 GHC.

Inkomsten 2010
Naam gevers en acties
Ontvangen uit Nederland

Totaal

GHC
Totaal
15.080

15.080

Uitgaven 2010
Kostensoort
Organisatiekosten
Waterpomp
Vervoer
Bankkosten
Garvins opleiding
Totaal
Saldo uitgaven

GHC
Totaal
4.545
2.570
2.278
806
800
11.000
4.080

Toelichting
Ontvangen uit Nederland
In 2010 heeft C2C in Ghana een totaalbedrag van 15.080 GHC ontvangen van onze stichting
uit Nederland ten behoeve van de diverse projecten van de stichting. Dit bedrag staat gelijk
aan € 7.937,-.
Organisatiekosten
Op dit moment wordt het grootste deel van de organisatiekosten besteedt aan de vergoeding
voor de kosten van levensonderhoud van Maartje en Titus. Zij ontvangen ieder € 300,- per
maand. Hier staat tegenover dat zij de afronding van de waterpomp in Wa coördineren en de
voorbereidingen voor het schoenmakersproject treffen.
Vervoerskosten
Als vervoersmiddel heeft C2C-Ghana een 2e handsauto gekocht en deze opgeknapt. Ook de
benzinekosten komen ten laste van deze post.
Waterpomp
In 2010 zijn de werkzaamheden voor de waterpomp grotendeels afgerond. Om niet met een
benzinegenerator te werken is met de Ghanese overheid onderhandeld over het plaatsen
van elektriciteit bij de waterpomp. De Ghanese overheid heeft toegezegd dit in de maand juni
2011 te plaatsen.
Bankkosten
Het pinnen van geld van een buitenlandse rekening kost ongeveer €5,- per keer en je kunt
daar slechts in kleine hoeveelheden pinnen. In totaal heeft dit € 420,- gekost. Om deze
kosten te drukken hebben wij in 2011 een Ghanese bankrekening geopend.
Garvins opleiding
Tijdens de verjaardag van Jan Admiraal is € 800,- opgehaald ten behoeve van de opleiding
van een Ghanese scholier, Garvin genaamd. Hiervan is in 2010 €400,- besteedt aan het
collegegeld van zijn technische opleiding.
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3.4
Korte vooruitblik 2011
2011 wordt het jaar van de start van het project ‘Schoenmaker blijf bij je leest’. In het eerste
half jaar wordt met behulp van Cordaid en de Vastenaktie de benodigde financiële middelen
ingezameld. En wordt in Ghana de locatie gereed gemaakt en de projectorganisatie opgezet.
De selectie van 10 straatkinderen zal medio dit jaar definitief moeten worden. Zij kunnen dan
al mee gaan helpen bij de inrichting van het opvanghuis, schoenmakerswerkplaats, tuin en
sportveld. Er zal een opvanghuis met schoenwerkplaats en klaslokaal gehuurd worden.
Daarin zal ook plaats moeten zijn voor de huismoeder met haar gezin. Als het nodig is zal
het een en ander bijgebouwd worden. Begin september 2011 zal het schoenmakersproject
volgens het Cordaid-plan van start gaan.
Daarnaast zal in juli de waterpompinstallatie feestelijk in gebruik worden gesteld.

Getekend namens het bestuur van de Bestuur van de stichting Chance2Change-Ghana

Tonny Inocencio, penningmeester:

Hugo Brouwer

Martien Admiraal, voorzitter:

Het stichtingsbestuur ‘Chance2Change-Ghana’
Heusden, mei 2011
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