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Hoofdstuk 1 Algemeen
Maartje Admiraal is al enige jaren actief werkzaam bij projecten in Ghana. Ze heeft haar
stagejaar in 2005 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, no. NL65RABO 0106582291 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, no. 77808.
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1.2 Doel stichting C2C-Ghana
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) en
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:
 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.



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
De Waterpompinstallatie in Wa (Noord Ghana) is aangestoten op het lichtnet. Dit project is
bedoeld voor de mensen uit het Noorden, de thuisbasis van Titus en enkele van onze
jongeren. Dit waterproject geeft mensen hoop op verandering en betere tijden. Zeker in het
perspectief dat de jongens hier in het Noorden hun toekomst verder zullen uitbouwen.
2.2 ‘Schoenmaker blijf bij je leest’ in Ejisu (vlakbij Kumasi)
Dit project, waarbij straatkinderen door middel van een opleiding de kans krijgen om aan hun
erbarmelijke omstandigheden te ontvluchten, is in volle gang. Wij hebben een opvanghuis
voor 10 straatkinderen met een huisje voor de schoenmaker en de huismoeder. Ook is de
schoenwerkplaats met een leslokaal op het terrein gebouwd en in gebruik vanaf het begin.
Voor de opstart en eerste groep straatkinderen heeft de stichting dankzij de enorme steun en
inzet van de Vastenaktie Dekenaat Heusden, een subsidie ontvangen van Cordaid.
In februari 2012 is de eerste groep van 10 schoenmakers in opleiding van start gegaan. Ook
het jaar 2013 was nodig om de jongens verder te brengen met hun opleiding. In april 2014
zullen ze hun opleiding afronden.
Na 8 jaar in Ghana te hebben gewerkt is Maartje eind mei 2013 definitief teruggekeerd naar
Nederland om op afstand het project verder te coachen en te begeleiden. Vanuit haar
thuisbasis heeft ze dagelijks contact met de jongens, met Titus en met het bestuur. Maartje
heeft op hun verzoek eind 2013 een afstudeerplan ontworpen.
2.3 Opleiding Garvin en Titus
Titus volgt in de weekenden een managementcursus in Kumasi-stad. We hopen dat hij zich
voldoende zal ontwikkelen om dit project goed te kunnen runnen. De stichting betaalt deze
studie voor hem.
Garvin volgt een studie auto- en machinetechniek. Ook zijn studie wordt betaald door ons. We
hopen dat hij op termijn de projectauto kan onderhouden en dat hij de machines in de
schoenmakerij kan repareren.
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 2013
In 2013 zijn de volgende fondswervingsactiviteiten uitgevoerd:
 We hebben een heel mooi bedrag van ruim € 25.000 ontvangen van Global durability, een
organisatie uit Limburg. Zij vinden het belangrijk dat dit bedrag wordt ingezet voor een
project met een duurzaam karakter. De duurzaamheid vinden we terug in de ‘continuïteit’
en het ‘sneeuwbaleffect’ onder het motto: “Straatkinderen helpen straatkinderen aan
werk”.
 Maartje heeft de Cordaid PI-Award 2013 gewonnen. Deze prijs van € 10.000 heeft ze
ingezet voor de uitplaatsing van de afgestudeerde jongens.
 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 en anderen met donaties.
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Bij Vastenaktie activiteiten en andere kerkelijke activiteiten van Katholieke en Protestant
Christelijke geloofsgemeenschappen zijn we actief betrokken. Met name bij hun acties
voor het goede doel. We verzorgen voorlichtingsactiviteiten. We geven informatie bij hun
bijeenkomsten en vergaderingen en dergelijke.
Maatschappelijke stages: middelbare scholieren zoeken sponsors voor het goede doel in
ruil voor stage-uren.
We hebben ‘gastlessen’ op scholen verzorgd om leerlingen te betrekken en te motiveren
bij ons project. Hiermee werken we mee aan hun bewustwordingsproces als wereldburger.
Op de Dickensmarkt in Drunen hebben we standwerk verzorgd met de verkoop van
Afrikaanse spulletjes, kaarsen, etc. De nodige informatie met de bezoekers uitgewisseld.
Stichting Poncho Waalwijk, Stichting Platoo geven regelmatig een donatie.
Publiciteit leverde vele en mooie bedragen op.
Familie, vrienden en kennissen maakte regelmatig giften over.

In totaal is in 2013 € 62.916,- aan fondsen geworven.
‘Ghana’ in de media
Op de volgende wijze is het schoenmakersproject in de media gekomen.
In de regionale bladen verzorgen we regelmatig artikelen met foto’s over de voortgang van
ons project.
Verschillende weekbladen in de gemeente Heusden en Waalwijk, alsook in het Land van
Heusden en Altena brengen regelmatig onze regio op de hoogte van de vorderingen in ons
project. We zullen enkele van deze nieuwsbladen noemen: De “Heusdense Courant” en de
“Vlijmscherper” alsook de weekkrant “Van Dijk tot Duin” met een oplage van 74.000 zette
Maartje met haar project weer mooi in het zonnetje in 2013.
Het weekblad “De Laarbeker” schrijft dat de basisschool “Het Klokhuis” in Beek en Donk zich
drie jaar lang zal inzetten voor de straatkinderen van de stichting Chance2Change-Ghana.
Er is in 2013 een schitterend boek uitgekomen: met de titel “Groeten uit Oudheusden”
Ondertitel: - Een dorp in beweging- . Mensen in Oudheusden -die er toe doen- vertellen hun
levensverhaal. In het laatste hoofdstuk vertelt Maartje waar ze haar gedrevenheid vandaan
haalt.
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3.2 Financieel overzicht 2013
De stichting C2C-Ghana in Nederland heeft in 2013 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.
Inkomsten 2013
Naam gevers en acties
Global durability
Stichting Cordaid
Overige giften
Pontes scholengroep

Uitgaven 2013
Totaal
25.575
10.000
4.950
2.940

Stichting Platoo
M.M. Admiraal eo
W.M. Maas-Van Hoof
Stichting Poncho
Geref.Kerk Heusden
St. Ouders L.W. Beekman

2.660
2.100
2.070
2.000
2.000
1.980

Diac. N.H. Gemeente Heusden
Stichting 1%-club
Hagenoord stichting
J.G. de Bruyn
Lionsclub Nijmegen
Ouderver. Basisschool, Het
Baken
Gemeente Heusden

1.350
1.285
1.000
1.000
1.000

Eindtotaal

Kostensoort
Ghana
M.M.J.W. Admiraal
Organisatiekosten
Bankkosten

Totaal
31.200
12.000
6.100
200

Eindtotaal

49.500

Saldo inkomsten en
uitgaven 2013

13.410

500
500
62.910

Toelichting
Giften
In totaal is € 62.916 aan giften ontvangen. Zie paragraaf 3.1
Overmaken geld naar Ghana
€ 31.200 is overgemaakt naar Ghana t.b.v. het project ‘Schoenmaker blijf bij je leest’. Zie
paragraaf 3.3.
M.M.J.W. Admiraal
Zoals vermeld in de jaarrekening van 2012 had Maartje Admiraal in 2012 € 12.000 gestort op
de rekening van C2C-Ghana t.b.v. de privé uitgaven die zij in Ghana kon hebben. Zij heeft
daar geen gebruik van gemaakt. Naar aanleiding van haar terugkomst in Nederland heeft de
stichting haar geld teruggestort.
Organisatiekosten
Vanuit de stichting worden de ziektekosten van Maartje bekostigd. Wij hebben haar
terugvlucht vergoed. En enkele maanden haar onkostenvergoeding in Nederland uitbetaald.
Daarnaast heeft de stichting ten behoeve van presentaties op scholen, e.d. een beamer
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gekocht. Voor verdere promotie heeft de stichting publiciteitsmateriaal laten maken en de
webhostingskosten betaald.
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 2013 bedroegen de liquide middelen van de stichting € 47.512,-.
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 2013 tussen 2,40 GHC en 3,20 GHC.
Inkomsten 2013

GHC

Uitgaven 2013

Naam gevers en acties

Totaal

Kostensoort

Ontvangen uit Nederland
Schoenenverkoop

82.900
17.600

Schoenmakersproject Cordaid
Organisatiekosten
Vervoer
Opleiding Garvin en Titus

56.700
19.200
7.700
3.300

Totaal

86.900

Saldo uitgaven

13.600

Totaal

100.500

GHC
Totaal

Toelichting
Ontvangen uit Nederland
In 2013 heeft C2C in Ghana een totaalbedrag van 82.900 GHC ontvangen van onze stichting
uit Nederland ten behoeve van de diverse projecten van de stichting.
Ontvangen uit schoenenverkoop in Ghana
De schoenenverkoop begint langzaam op gang te komen. Dit heeft 17.600 GHC opgeleverd.
Verkoopopbrengsten van de schoenproductie zijn nog onvoldoende om het project zelfstandig
door te kunnen draaien.
Schoenmakersproject Cordaid
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 2013
daaraan 49.100 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 leiding geven aan het schoenmakersproject.
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Vervoerskosten
De benzinekosten komen ten laste van deze post. Benzine en onderhoud blijken
verhoudingsgewijs een grote kostenpost te zijn.
Opleiding Garvin en Titus
De gestarte sponsoring van de opleiding van Garvin, een Ghanese scholier, zetten wij in 2013
door. Ook Titus, de projectmanager van het project ‘Schoenmaker blijf bij je leest’ is bezig aan
een managementcursus op kosten van de stichting.
3.4

Korte vooruitblik 2014

De schoenmakersopleiding is 5 april 2014 afgerond met een diploma uitreiking. Waarbij de
betrokken Ghaneese organisaties op nationaal- en plaatselijk niveau aanwezig waren.
Nu rest de terugplaatsing. Dit verloopt moeizamer dan gedacht. Met het vertrek van Maartje
uit Ghana draait de organisatie in Ghana niet naar behoren. Wij hebben samen met Cordaid
een Ghanese consultant ingehuurd om de organisatie en hun bestuur in Ghana te
professionaliseren. De stichting C2C-Ghana in Ghana zal in staat moeten worden gebracht
om uiteindelijk op eigen benen verder te gaan. Het project in Ghana zal het komend jaar
moeten werken aan haar zelfstandigheid. Ze zullen op eigen kracht verder gaan met een
eventuele tweede groep. Dat kan volgens ons met hun eigen inkomstenbronnen, verkoop van
schoenen en zelf geworven subsidies.
Het ziet ernaar uit, dat pas eind 2014 de jongens kunnen beginnen aan hun eigen
schoenmakerswerkplaats. Vanuit Nederland blijven wij de afgestudeerde jongeren helpen bij
de opstart van hun eigen schoenmakerswerkplaats en blijven wij hen stimuleren om ook
andere jongeren te helpen aan een toekomst. Dat kan doordat ze jongeren in dienst gaan
nemen en zo het sneeuwbaleffect realiseren. Met dat idee zijn ze het project ingestapt. Dit is
ook een wezenlijk onderdeel van ons project met de eerste groep. Het gaat ons dan ook om
deze jongeren van het eerste uur, die het verdienen om te werken aan hun toekomst, en dat
van hun medemens. We zullen dus geld blijven inzamelen om dit tot een goed einde te
brengen.

Bedankt ,
namens de straatjongens-in-opleiding en het bestuur van Chance2Change-Ghana-Nederland
Martien Admiraal voorzitter C2C-Ghana-Ned.

Het stichtingsbestuur ‘Chance2Change-Ghana’ in Nederland.
Heusden, september 2014
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