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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.
Hun vertrouwen, doorzettingsvermogen en goede moed hebben zich vertaald in het project
‘Schoenmaker blijf bij je leest’. Een project dat ertoe doet. Een project dat levens verandert
en straatkinderen hoop op een betere toekomst geeft.
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.
De Nederlandse stichting heeft een bankrekening bij de Rabobank no. 106582291 t.a.v.
Chance2Change-Ghana Heusden. De stichting Chance2Change-Ghana staat bij de kamer
van koophandel ingeschreven onder nummer: 17245459. De stichting heeft bij de
belastingdienst een ANBI-verklaring aangevraagd no. 77808.
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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 voltallige bestuur bestaat uit:
 Martien Admiraal (voorzitter)
 Harry Crielaars (secretaris)
 Tonny Inocencio (penningmeester)
Comité van aanbeveling / Denktank & Medestanders:
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.
De meeste van hen komen uit de gemeente Heusden. 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.
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.
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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
Dit is ondertussen een langlopend project geworden. Als eerste project van de stichting in
Ghana is het waterproject in de thuisbasis van de straatjongens in het noorden van Ghana
ter hand genomen. De waterpompinstallatie is zo goed als klaar. Ondertussen hebben ze
heel lang moeten wachten op de levering van stroom. In november 2012 is de
stroomlevering op gang gekomen. Nu moet de pompinstallatie nog worden overgedragen
aan de plaatselijke gemeenschap zodat zij de zorg er verder voor zullen nemen. Er is een
pompcomité die dit graag wil gaan doen.
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 gang. De eerste vier jaar huren wij
een opvanghuis voor 10 straatkinderen met plaats voor een huismoeder met haar gezin, en
plaats voor een schoenwerkplaats met een leslokaal.
Voor de opstart en eerste groep straatkinderen heeft de stichting dankzij de enorme steun en
inzet van de Vastenaktie Dekenaat Heusden, een subsidie van 69.000 euro ontvangen van
Cordaid.
2012 is het jaar van de opening van het projecthuis en de start van de opleiding geweest.
Hieronder een sfeer impressie van Martien Admiraal:
Samen hebben deze straatjongens onder de bezielende leiding van Vader Admiraal
gebouwd, getimmerd, gemetseld, geschilderd, getuinierd, het huis ingericht en de
schoenmakerswerkplaats klaargemaakt voor gebruik. Dit blijkt een goede actie te zijn
geweest want nu is het ook hun project zij hebben er zweet bloed en tranen in zitten. Ze
hebben hun eigen talenten ontdekt. De een kan beter schilderen de ander vindt timmeren
heel leuk. ‘Small’ was de kok want hij had zijn moeder vaak zat zien koken en samen legde
ze hun eigen moestuin aan. Uiteindelijk willen ze allemaal schoenmaker worden.
Op 27 februari 2012 werd het projecthuis met schoenmakerij officieel geopend. De chef van
het dorp, buren, ouderlingen met hun Dominee waren de eerste gasten. Verder kwamen de
genodigden: van overheidswege, Social Wellfare, van andere organisaties en projecten.
Missies uit de omgeving gaven acte de presence net zoals een aantal Nederlandse
vrijwilligers. Vanuit Nederland kwam een vertegenwoordiger van Cordaid-Vastenaktie want
zij hadden de financiële injectie gegeven om dit project van de grond te doen komen.

Vervolgens ging de opleiding van start. Als eerste opdracht maakte de schoenmaker met de
schoenmakers-in-opleiding 10 paar schoenen die mee naar Holland gingen ter
ondersteuning van de promotie. Schoenmakers in de regio Heusden/Waalwijk
(schoenmakersregio) stonden versteld van dit geweldige product. Het zijn zeer mooie
schoenen voor de lokale Ghaneese markt. Dit eerste jaar zijn er zo’n 230 paar schoenen
gemaakt.
Het begin is gemaakt maar de opbrengst is voorlopig nog te weinig om selfsupporting te zijn.
De eerste jaren hebben ze inhoudelijke- en financiële ondersteuning nog nodig. De
huismoeder kookt als geen ander. Bovendien heeft ze de wind er onder. ‘s-Morgens om 5
uur trommelt ze de jongens uit bed. Het huis moet gepoetst worden, er wordt gewassen
ontbeten en om 7 uur zijn ze allemaal aan het werk in de schoenmakerij. Maartje en Titus
hebben de algehele leiding. Het bestuur in Ghana bekijkt het op afstand en is trots op deze
straatjongens.
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2.3 Opleiding Garvin en Titus
Titus volgt in de weekenden een managementcursus in Kumasi-stad. De stichting betaalt
deze studie voor hem in de hoop dat hij het project in de toekomst zelfstandig kan runnen.
Garvin volgt een studie auto- en machinetechniek. De familie Admiraal betaalt zijn studie aan
de stichting in Ghana. Door omstandigheden moest hij zijn studie even onderbreken, hopelijk
kan hij in 2013 dit weer opnemen.
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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 2012
In 2012 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.
 Katholieke- en Protestant Christelijke kerken zijn ons op het spoor gekomen, soms
mochten we preken en collecteren of een presentatie verzorgen, soms maakten ze
spontaan wat over voor dit goede doel.
 Sponsoractie voor Vrienden van ons Ghana-project en voor Sociale donateurs die ons
project willen steunen.
 Maatschappelijke stages: middelbare scholieren zoeken sponsors voor het goede doel in
ruil voor stage uren.
 Gastlessen op scholen verzorgd om leerlingen te betrekken en te motiveren bij ons
project en bovendien werken we zo mee aan hun bewustwordingsproces als
wereldburger.
 Dickensmarkt in Drunen
 Een deel van het personeel van de provincie Noord-Brabant heeft de waarde van haar
kerstpakket aan ons project geschonken.
 Stichting Poncho Waalwijk, Stichting Platoo geven regelmatig een donatie.
 Martien deed klusjes, de opbrengst voor de stichting C2C-Ghana.
 Publiciteit leverde vele en mooie bedragen op.
 Familie, vrienden en kennissen maakte regelmatig giften over.
In totaal is in 2012 € 23.355,- aan fondsen geworven.
‘Ghana’ in de media
Op de volgende wijze is het schoenmakersproject in de media gekomen.
De weekkrant “Van Dijk tot Duin” met een oplage van 74.000 zette Maartje met een mooie
grote foto op de voorpagina met de titel Öudheusdense Maartje Admiraal ziet om naar
Ghanese straatkinderen. Pagina 3 was helemaal vol met info over ons project in Ghana.
De Heusdense Courant kopte.. Succes in Ghana: In het Zuid-Ghanese Ejisu, vlakbij Kumasi,
is een opvanghuis voor 10 straatkinderen ingericht en een schoenmakerwerkplaats met
leslokaal.
Weekblad “het Kontakt” Legt uit dat Maartje Admiraal uit Heusden al zeven jaar actief is bij
de straatkinderen in Ghana.
Het weekblad “De Laarbeker” schrijft dat de basisschool “Het Klokhuis” in Beek en Donk zich
jaarlijks inzet voor straatkinderen van de strichting Chance2Change-Ghana.
De Kerstkrant van de VMBO-school in Goes laat zien hoe groepjes leerlingen tijdens hun
Kerstactie direct skype-kontact hebben met de schoenmakers in opleiding.
Daarnaast hebben wij onze website www.chance2change-ghana.com en
www.pluknujedag.nl up-to-date gehouden.
Promotie- en informatiemateriaal
 Vanuit Ghana heeft Martien Admiraal 10 paar schoenen, die door de straatjongens
gemaakt zijn, meegenomen als promotiemateriaal.
 Groot fotoboek met foto’s van het project van de selectieprocedure van de jongens tot
aan de jongens in de schoolbanken.
 De website www.chance2change-ghana.com is in een moderner jasje gestoken.
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Shirtjes en petjes voor lopers van de Nijmeegse vierdaagse die voor sponsoring gezorgd
hebben.
Bedanktkaarten voor onze sponsoren.
Maartje heeft een mooi filmpje gemaakt met een power point presentatie.
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3.2 Financieel overzicht 2012
De stichting C2C-Ghana in Nederland heeft in 2012 verschillende inkomsten en uitgaven
gehad. De inkomsten komen uit giften, acties en donaties. De uitgaven zijn voornamelijk de
gelden die de stichting naar Ghana heeft overgemaakt voor het schoenmakersproject.
Daarnaast hebben we kosten gemaakt voor de aanschaf en vervoer van de zeecontainer en
van organisatiekosten.

Inkomsten 2012
Naam gevers en acties
M.M.J.W. Admiraal
Overige giften
Provincie Noord-Brabant
OMO inz. I.V.O. Deurne
St. Platoo
St. Ouders L.W. Beekman
Oudervereniging Het Baken
St. PONCHO
J.J. Admiraal
St. Int. Vierdaagse
Caritas inst. P. St. Petrus
Van Gerven Management
TH A.M. van Kessel
Grand Total

Uitgaven 2012
Totaal
12.000
5.347
4.830
4.500
1.688
1.545
1.500
1.000
800
645
500
500
500
35.355

Kostensoort
Ghana
Organisatiekosten
Bankkosten
Grand Total

Totaal
48.200
5.500
200
53.900

Saldo inkomsten en
uitgaven 2012

-18.525

Toelichting
M.M.J.W. Admiraal
Ten behoeve de privé uitgaven van Maartje Admiraal in Ghana heeft ze € 12.000 gestort op
de rekening van C2C-Ghana.
Overige inkomsten
In totaal is € 23.355 aan giften ontvangen. Zie paragraaf 3.1
Overmaken geld naar Ghana
€ 48.200 overgemaakt naar Ghana t.b.v. het project ‘Schoenmaker blijf bij je leest’. Zie
paragraaf 3.3.
Organisatiekosten
Vanuit de stichting worden de ziektekosten van Maartje bekostigd. Wij hebben haar
vliegticket vergoed. En enkele maanden haar onkostenvergoeding in Nederland uitbetaald.
Daarnaast heeft de stichting publiciteitsmateriaal, zoals flyers en foldertjes, laten maken.
Bankkosten
Het overmaken van gelden naar de bankrekening van de stichting in Ghana kost geld.
Afhankelijk van het over te maken bedrag kost het € 35,- tot € 70,-. In totaal heeft dit € 200,gekost.
Op 31 december 2012 bedroegen de liquide middelen van de stichting € 34.238,-.
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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 schommelde in 2012 tussen 2,20 GHC en 2,40 GHC.

Inkomsten 2012

GHC

Uitgaven 2012

Naam gevers en acties

Totaal

Kostensoort

Ontvangen uit Nederland

110.600

Schoenmakersproject Cordaid

66.500

Organisatiekosten

26.800

Vervoer

10.700

Schoenenverkoop

6.800

Opleiding Garvin en Titus

Totaal

Totaal

117.400

Saldo uitgaven

GHC
Totaal

1.500

105.500

11.900

Toelichting
Ontvangen uit Nederland
In 2012 heeft C2C in Ghana een totaalbedrag van 110.600 GHC ontvangen van onze
stichting uit Nederland ten behoeve van de diverse projecten van de stichting.
Schoenmakersproject Cordaid
In 2012 is de schoenmakersopleiding begonnen. Naast de kosten voor de opvang (eten,
gas/water/licht, huismoeder) waren er ook de kosten voor de opleiding (schoenmaterialen,
onderhoud machines, leraar). In totaal is in 2012 daaraan 66.500 GHC besteedt.
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 700 GHC per
maand. Hier staat tegenover dat zij de afronding van de waterpomp in Wa coördineren en ze
geven leiding aan het schoenmakersproject.
Buiten het Cordaid-project om is er een winkeltje gebouwd voor de verkoop van schoenen
(kosten 5.800 GHC). Daarnaast heeft het afladen en transporteren van de zeecontainer met
giften 2.850 GHC gekost.
Vervoerskosten
Als vervoersmiddel heeft C2C-Ghana een 2e handsauto gekocht en deze opgeknapt. Ook de
benzinekosten komen ten laste van deze post. Benzine en onderhoud blijken
verhoudingsgewijs een grote kostenpost te zijn.
Opleiding Garvin en Titus
Ook in 2012 heeft Jaap Admiraal de opleiding van Garvin, een Ghanese scholier,
gesponsord met € 800,-. Ook Titus, de projectmanager van het project ‘Schoenmaker blijf bij
je leest’ hebben wij een managementcursus verstrekt.
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3.4

Korte vooruitblik 2013

2013 is het diplomajaar van de straatkinderen van het project ‘Schoenmaker blijf bij je leest’.
Wij hebben dan 10 straatkinderen opgevangen en we hebben ze opgeleid tot schoenmaker.
En geven wij ze de mogelijkheid zich weer te vestigen in het noorden van Ghana. Op deze
wijze bieden wij ze een kans op een betere toekomst.
Er zal het komend jaar geld binnen komen van de verkoop van schoenen. De inkomsten
hieruit zijn echter te weinig om de projectkosten te betalen. Daarom moeten we het komend
jaar weer hard werken aan het inzamelen van geld. De straatjongens moeten eten en het
personeel moet ze onderhouden. Nieuwe materialen moeten ze inkopen. De continuïteit
moeten we garanderen. We zullen meer dan 25 nieuwe scholen gaan benaderen. We zullen
opnieuw een aanvraag indienen bij de boekenbeurs in Venlo, bij de fiets-TrapIn in Uden, bij
de gemeente Heusden voor onze bewustwordingsactiviteiten. We zullen alle mogelijkheden
die zich aandienen aanpakken.
Het zou goed zijn als schoenmakersvakmensen vanuit Nederland van tijd tot tijd de jongens
kunnen helpen bij het ontwerpen van schoenen en een bijdrage kunnen leveren bij het hele
schoenmakersproces.

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

Tonny Inocencio, penningmeester

Harry Crielaars, secretaris

Martien Admiraal, voorzitter

Het stichtingsbestuur ‘Chance2Change-Ghana’
Heusden, september 2013
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