STICHTING AKOSUA
Jaarverslag 2020
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Voorwoord
Stichting Akosua is in 2008 opgericht met een belangrijk doel voor ogen: straat- en
weeskinderen de mogelijkheid bieden om onderwijs te volgen.
Door het steunen van het project Future Leaders hebben inmiddels honderden kinderen
de eerste stap naar zowel de basisschool als middelbare school kunnen zetten. Tevens zijn
veel kinderen kunnen doorgaan met school. Future Leaders is in 2018 verhuisd van het
vissersdorp Teshie naar een locatie in eigen beheer in de wijk Labadi (onderdeel van de
hoofdstad Accra).
Het motto van Stichting Akosua is niet voor niets: van Kansarm naar Kansrijk!
Sinds het plotselinge overlijden van oprichter en projecteigenaar Billa Mahmud in december
2016 draagt zijn weduwe Phyllis de verantwoordelijkheid over dit gehele project. In 2018
is een board of directors opgericht die samen met Phyllis het gehele project is gaan
besturen. In april 2019 is besloten de samenwerking met Future Leaders te beëindigen en
nieuwe projecten te zoeken welke zijn gevonden in: Trust in Unity, Stichting Bokemei en
Moses Yendugu. In 2020 hebben we hier Zachariah Ohene Wiafe aan toegevoegd.
Eind 2020 is besloten Stichting Akosua officieel op te heffen omdat de combinatie
gezin/betaald werk/vrijwilligerswerk voor enkele bestuursleden te zwaar werd: een
moeilijke keuze die met pijn in het hart werd gemaakt. Ondergetekende heeft ervoor
gekozen om als bestuurslid toe te treden tot het bestuur van Stichting Bokemei, het project
dat Stichting Akosua de afgelopen twee jaren financieel ondersteund heeft, om op deze
manier toch hulp te kunnen blijven bieden aan de Ghanese straat- en weeskinderen in
Labadi en Teshi.
Het bestuur dankt alle donateurs, sponsors, sympathisanten en vrijwilligers vanuit de
grond van haar hart. Zonder hun financiële steun en belangeloze inzet zou Stichting Akosua
haar werk voor het goede doel nooit hebben kunnen doen.
We zijn er als bestuur bijzonder trots op wat we al deze ruim 12 jaren voor de kansarme
kinderen in Ghana hebben kunnen betekenen.
Estelle Backus
Voorzitter
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1. Introductie
Dit is het jaarverslag 2020 van Stichting Akosua.
Postadres:
Frans Coehorststraat 16
5913 RC Venlo
Tel.: 06-40685084
E-mail: estellebackus@rocketmail.com
Kamer van Koophandel
Stichting Akosua is officieel opgericht op 15 februari 2008 en stond ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 30237110.
Fiscaalnummer / ANBI
Stichting Akosua is tot en met 31 december 2020 aangewezen als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) en bekend onder fiscaalnummer 8190.73.684.
Stichting Akosua zet zich in voor straat- en weeskinderen in Ghana. Zij treedt op als
fondsenwervende partnerorganisatie van met name Trust in Unity en Stichting Bokemei.
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2. Visie en doel
Visie
Stichting Akosua gelooft in de kracht en talenten van kinderen, waar ook ter wereld. Helaas
krijgen kinderen in ontwikkelingslanden vaak niet voldoende kans om zich persoonlijk te
ontwikkelen binnen een veilige en stabiele leefomgeving. Daarom vindt Stichting Akosua
het belangrijk dat deze kinderen extra hulp en bijstand krijgen om zodoende een waardig
bestaan op te bouwen.
Stichting Akosua staat voor het belang en de bescherming van elk kind, zoals vastgelegd
in het Verdrag betreffende de Rechten van het Kind.
Algemeen doel
Stichting Akosua heeft als doel: het ondersteunen van kleinschalige, lokale initiatieven
en/of projecten die gericht zijn op de bevordering van een brede maatschappelijke
ontwikkeling van kansarme kinderen en jongeren in Afrika, specifiek in Ghana. De focus
ligt hierbij op welzijn (opvang, opvoeding en verzorging), scholing en ontplooiing op
sportief en creatief gebied.
Doelen in 2020
1. In haar samenwerking met Future Leaders hanteerde Stichting Akosua in 2020 de
volgende doelstelling:
Feeding program Future Leaders (tot april 2020)
- Het ondersteunen van het zogenaamde feeding program waarbij alle schoolkinderen
dagelijks op school een warme maaltijd krijgen.
2. In haar samenwerking met Trust in Unity hanteerde Stichting Akosua in 2020 de
volgende doelstelling:
School Free Partnership
- Voor het schooljaar 2020/2021 de
schoolkosten betalen voor 3 studentes.

boeken,

schooluniformen

en

overige

3. In haar samenwerking met Stichting Bokemei hanteerde Stichting Akosua in 2020 de
volgende doelstelling:
- Het financieel ondersteunen van schoolgelden, salarissen van leerkrachten,
transport naar en van de school voor de leerlingen en warme maaltijden voor de
kinderen.
4. Moses Yendugu: het meebetalen aan schoolkosten voor het schooljaar 2020/2021.
5. Zachariah Ohene Wiafe: het meebetalen aan schoolkosten voor het schooljaar
2020/2021.
Childsponsoring
Het vinden van nieuwe gezinnen die een Ghanees kind willen sponsoren.
Donateurs
Het werven van donateurs die eenmalig of frequent een gift willen doen.
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3. Bestuur
In 2020 bestond het bestuur uit de onderstaande personen:
Estelle Backus
Felix Lawer Asafo
Annique Lemaire
Marleen Thijssen

:
:
:
:

voorzitter en waarnemend secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

De bestuursleden verrichten al hun werkzaamheden geheel op vrijwillige basis. Voor het
penningmeesterschap krijgt het bestuur extra ondersteuning van Ton Lemaire.
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4. Werkwijze
Stichting Akosua vindt goede samenwerking met een lokale partner-organisatie
noodzakelijk om de betrouwbaarheid en haalbaarheid van projecten in Ghana te
waarborgen. Daarnaast hecht zij veel belang aan de inzet en betrokkenheid van de mensen
ter plaatse. Van 2008 tot april 2019 heeft Stichting Akosua samengewerkt met de
medewerkers van het Future Leaders UCC in Labadi, onderdeel van de Ghanese hoofdstad
Accra. Dit opvangcentrum opereert zelfstandig en is een officiële Ghanese charitatieve
instelling. Estelle Backus is al vanaf 2008 bekend met Future Leaders en is als vrijwilligster
vele keren werkzaam geweest bij het Future Leaders. Met Estelle als contactpersoon heeft
Stichting Akosua een nauwe samenwerkingsrelatie opgebouwd met het Future Leaders. Na
de officiële beëindiging van de samenwerking is besloten om het feeding program, zoals
beloofd, te blijven ondersteunen tot april 2020 (twee jaren).
Vanaf eind 2018 ondersteunt Stichting Akosua ook de stichting Trust in Unity in Kumasi.
Meer hierover bij 7.2.
Daarnaast ondersteunt Stichting Akosua vanaf medio 2019 Stichting Bokemei in Labadi.
Meer hierover bij 7.3.
Stichting Akosua heeft Moses Yendugu (een voormalig student van Future Leaders)
financieel geholpen bij het bekostigen van zijn studie op de middelbare school. Meer
hierover bij 7.4. Estelle kent Moses al vanaf 2009 via Future Leaders en via social media
houdt het contact stand.
En tot slot heeft Stichting Akosua in 2020 Zachariah Ohene Wiafe (het zoontje van
voormalig studente Memuna Ali van Future Leaders) financieel geholpen bij het bekostigen
van de lagere school kosten. Meer hierover bij 7.5. Estelle kent Memuna en haar zussen al
vanaf 2009 via Future Leaders. Via social media blijft Estelle in contact met Memuna.
Stichting Akosua vindt het belangrijk dat één of meer bestuursleden regelmatig naar Ghana
vertrekken om optimaal betrokken te blijven. In dat geval betalen de bestuursleden deze
reis uit eigen middelen.
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5. Public Relations
Stichting Akosua maakt gebruik van diverse communicatiemiddelen om aandacht te blijven
houden voor het project in Ghana.
De uitgave van een nieuwsbrief (1x per 4 maanden) voor donateurs, sponsors en overige
belangstellenden vindt nog altijd plaats.
Verder zijn onderstaande PR middelen ingezet:
• Website onder de naam www.stichtingakosua.org;
• Facebookpagina https://www.facebook.com/Stichting-Akosua152781084867756/?ref=bookmarks;
• ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen);
• Algemene brochures van Stichting Akosua;
• Visitekaartjes van Stichting Akosua;
• Folders van Stichting Akosua en het UCC;
• Posters met foto’s van het UCC;
• T-shirts met het logo van Stichting Akosua;
• Bedankkaarten voor donateurs en sponsors;
• Mailings naar kennissen, collega’s, vrienden, familie, etc.;
• Persberichten.
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6. Fondsenwerving
De fondsenwerving is enerzijds gericht op particulieren en anderzijds op scholen, bedrijven,
maatschappelijke organisaties, etc. Men kan donateur c.q. sponsor van de stichting worden
en/of een kind van het UCC sponsoren.
Stichting Akosua ontvangt geen subsidie en is geheel afhankelijk van giften van derden. In
2020 hebben Stichting Akosua en/of sympathisanten de onderstaande activiteiten
ondernomen om fondsen te werven:
• Mailings voor de werving van vaste donateurs voor Stichting Akosua;
• Mailings voor de werving van sponsors voor kinderen van Bokemei Int school in Ghana;
• Bekendheid geven aan het gratis verkrijgen van donaties door internetaankopen van
vrienden van Stichting Akosua via DoelShop.nl (https://doelshop.nl);
• Benadering van organisaties en bedrijven voor donatie of sponsoring. Indien een
organisatie of bedrijf een donatie schenkt of een speciale actie sponsort, wordt deze
als dank vermeld op de website van Stichting Akosua met een link naar de eigen
website.
Als gevolg van de maatregelen rondom Covid-19 werd Stichting Akosua in 2020 enorm
beperkt in de mogelijkheden rondom fondsenwerving. Hierdoor heeft in 2020 de
traditionele wafelactie geen doorgang kunnen vinden.

9

7. Resultaten van projecten
In 2020 waren de fondsenwervende activiteiten van Stichting Akosua op de 1e plaats
gericht op het genereren van liquide middelen voor Stichting Trust in Unity en Stichting
Bokemei. En daarnaast voor de studenten Moses en Zachariah.
Bij 7.1 volgt een korte beschrijving van het Future Leaders project en de doelstellingen die
Stichting Akosua reeds gerealiseerd heeft.
Meer inhoudelijke informatie over het project is ook te vinden op
https://futureleadersuccghana.wordpress.com/history/
7.1. Future Leaders (2008 – april 2020)
Dagelijks komen ruim 150 kinderen naar Future Leaders om les te krijgen in o.a. taal,
lezen, schrijven en rekenen. Het is de bedoeling dat deze kinderen uiteindelijk doorstromen
naar het reguliere voorgezet onderwijs. Daarnaast kunnen de kinderen die Future Leaders
bezoeken tijdens schoolvakanties regelmatig bij het centrum terecht voor extra onderwijs.
Inmiddels bestaat er een wachtlijst van ruim 100 kinderen die graag onderwijs op Future
Leaders krijgen. Future Leaders richt zich naast onderwijs ook op sport- en
muziekactiviteiten. Voetbal staat hoog in het vaandel. Future Leaders heeft eigen
voetbalteams en een eigen koor.
Er woonden in 2019 -naast Phyllis Ntow-Mahmud met haar dochtertje Farida- enkele
weeskinderen en kinderen voor wie de ouders niet kunnen en/of willen zorgen.
Sinds 2009 beschikt Future Leaders ook over een vocational centre: tieners en jong
volwassenen kunnen hier het vak van kapper leren en daardoor een betere toekomst
opbouwen voor zichzelf en hun familie. De mogelijkheid tot het leren van een vak als
naaister is in 2018 gestopt.
In 2010 heeft Stichting Akosua een schoolbus gekocht om de kinderen vanuit Labadi de
mogelijkheid te geven het opvangcentrum van Future Leaders dagelijks te bezoeken voor
gratis onderwijs.
In 2012 heeft een aankoop en inrichting van een 2de vocational centre plaatsgevonden
(kappersvakschooltje gesitueerd in de wijk Labadi).
In 2013 is een 3e vocational centre aangekocht. Geschonken door en ter nagedachtenis
aan de heer Jan Backus uit Venlo. De mogelijkheid tot het leren van het vak van kleermaker
is in 2018 gestopt.
Artikelen die studenten van het VC maken worden in een winkeltje verkocht (Noha). Dit
betreft artikelen als toilettassen, reistassen, yogatassen, handtassen, schorten etc.
Het micro finance project is in 2018 gestopt. In het verleden deden hier 70 families aan
mee.
Future Leaders heeft financiële middelen nodig om zijn onderwijsprogramma’s te kunnen
continueren en opvang te blijven verzorgen voor kinderen die geen thuis hebben.
In 2015 is in naam van Kitty Backus uit Venlo een aanvang gemaakt met medische
onderzoeken t.b.v. Salifu Gabriel, leerling van Future Leaders. Behandeling is in de praktijk
niet mogelijk gebleken.
Childsponsoring
– Het aantal sponsorkinderen bedroeg 10, einde 2020. Deze kinderen worden
gesponsord door families in Nederland.
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Stichting Akosua heeft onderstaande zaak kunnen realiseren in 2020:
• Het voor 50% overnemen van het zogenaamde feeding program in 2018 waarbij alle
schoolkinderen één keer per dag een warme maaltijd op school krijgen voor de duur
van 2 jaren. Deze ondersteuning eindigde in april 2020.
7.2. Trust in Unity
Vanaf eind 2018 ondersteunt Stichting Akosua ook de stichting Trust in Unity in Kumasi
voor wat betreft het financieren van schoolgelden van kansarme kinderen. Per jaar zal
bekeken worden in hoeverre de ondersteuning plaats kan blijven vinden.
De stichting Trust in Unity is opgericht in januari 2008. De stichting heeft als uitgangspunt
het ondersteunen van de ontwikkeling van kwaliteiten en talenten van kinderen op het
gebied van onderwijs. Trust in Unity is een samenwerkingsverband tussen Ghana en
Nederland en wordt gerund door vrijwilligers. Zij geven hun studenten de mogelijkheid
deel te nemen aan het onderwijs in Ghana. Zo draagt Trust in Unity zowel bij aan de
persoonlijke ontwikkeling van studenten als aan de ontwikkeling van dit land. Trust in Unity
is met name gericht op (een enkele uitzondering daargelaten) de omgeving rond de tweede
grote stad van Ghana, Kumasi.
Lees meer over hen op https://www.trustinunity.com/34-contact/beleid
Bij aanvang schooljaar 2019/2020 zijn er 3 studentes gekoppeld aan Stichting Akosua t.w.
Mary Kissiwaa Yeboah, Abigail Sia en Chris Owusu Ampong. Deze studenten werden ook
in 2020 door Stichting Akosua financieel ondersteund.
7.3 Stichting Bokemei
Vanaf medio 2019 ondersteunt Stichting Akosua de stichting Bokemei voor wat betreft het
meebetalen aan het draaiende houden van Bokemei International School in Labadi. Een
school voor kansarme kinderen uit Teshie en Labadi. Deze school biedt kwalitatief beter
onderwijs dan de openbare scholen in Ghana en er wordt onderwezen door gekwalificeerde
leerkrachten. Onze voorkeur gaat daarom uit naar het in stand houden van deze school.
Wij betalen dan ook mee aan: schoolgelden, salarissen van leerkrachten, transport naar
en van de school voor de leerlingen en warme maaltijden voor de kinderen. Waar mogelijk
betalen ouders mee naar draagkracht.
Bokemei International School in Labadi biedt kleuter-, basis- en voorgezet
(praktijk)onderwijs. Er zijn enkele praktijklokalen (kenniscentrum) waar trainingen en
erkende vakopleidingen worden gegeven die gelieerd zijn aan het bedrijfsleven en banen
creëren in het kader van “community development”. Doel is de werkplaatsen winstgevend
te maken zodat zij de school en het kenniscentrum zelf kunnen gaan financieren.
Het aantal kinderen dat deze school dagelijks bezoekt bedraagt ruim 300.
In 2020 zijn er naast 6 individuele sponsorkinderen nog 29 andere leerlingen aan Stichting
Akosua gekoppeld t.w. Samuel A, Gladys, Blessing, Eliane, Grace O, Samuel, Vanessa,
Vanestar, Lawrencia, Grace A, Deborah T, Angel, Grace, Emmanuel, Gabriel, Patience,
Kyeremanteng, Comfort, Dodzi, Miriam, Simeon, Juda, Messiah, Jawil, Zion, Farouk,
Anderson, Eric en Richmond.
Lees meer over hen op https://www.bokemei.nl/
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7.4 Moses Yendugu
Moses is een jongen uit Labadi die jarenlang onderwijs op Future Leaders heeft genoten
en zo in 2009 in contact is gekomen met Estelle Backus. Al die tijd is er contact gebleven
en in 2019 heeft Moses Estelle benaderd met het probleem dat zijn vader niet kan
zorgdragen voor zijn schoolgelden. Hierop heeft Stichting Akosua besloten deze over te
nemen waar nodig.
7.5 Zachariah Ohene Wiafe
Zachariah is het zoontje van Memuna Ali. Memuna is opgegroeid in Labadi en heeft
jarenlang onderwijs op Future Leaders genoten en is daarna gedurende haar middelbare
school periode financieel ondersteund via Stichting Akosua. De relatie tussen Memuna en
de vader van Zachariah is stukgelopen waardoor Memuna, die een slecht betaalde baan
heeft, alle eindjes aan elkaar moet knopen. Van haar ex-partner krijgt ze geen financiële
hulp. Hierop heeft Stichting Akosua besloten Memuna en Zachariah te helpen waar het
nodig is.
7.6 Inspire My Dream Foundation
Inspire My Dream Foundation is opgericht door Ayana Mustapha Salifu, een afgestuurde
natuurkundedocent die werkt voor World Possible Ghana. Naast deze baan heft hij een
klein schooltje opgericht in de Zongo Community in zijn woonplaats Senchi-Ferry (Ghana).
In dit schooltje is nog gebrek aan dingen zoals goede schoolboeken, schriften en een white
board. Maandelijks dienen vrijwilligersvergoedingen uitbetaald te worden aan 4
jongemannen die de kinderen lesgeven. Stichitng Akosua heeft in oktober 2020 besloten
om dit project financieel te ondersteunen.
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8. Financiële verantwoording
Boekjaar
Baten:
Periodieke donaties
Giften
Opbrengsten van o.a.
markten
Doelshop.nl
Sponsoring kinderen UCC
Actie 10-jarig bestaan

2020
2019
(alle bedragen in Euro’s)
1.212
1.179

25,6%
25,0%

1.471
2.717

13,0%
24,0%

120
187
2.025

2,5%
4,0%
42,9%

4.176
50
2.925

36,8%
0,4%
25,8%

4.723
30
4.693

100,00%
0,6%
99,4%

11.339
-737
10.602

100,00%
-6,5%
93,5%

-135

-2,8%

-3.980
-21.474
-60

-84,3%
-454,7%
-1,3%

-1.500
-5.000

-13,2%
-44,1%

-7.500

-66,1%

-329
-317

-7,0%
-6,7%

5.620
-210
-784

49,5%
-1,9%
-6,9%

Totale lasten

-26.295

-556,8%

-9.374

-82,7%

Netto resultaat

-21.602

-457,4%

1.228

10,8%

Onttrokken/Toegevoegd
aan stichtingsvermogen

-21.602

1.228

0

21.602

Totale baten
Inkoopwaarde opbrengsten
Bruto opbrengsten

Lasten:
Future Leaders UCC
Stichting Trust in Unity
Inspire My Dream Foundation
Stichting Bokemei
Presby Primary School
Sponsoring kinderen UCC
(reservering)
Promotionele activiteiten
Algemene kosten / rente

Stichtingsvermogen per
einde boekjaar *)

*)
Stichting Akosua is in 2008 gestart met een openingssaldo van € 1.429. Dit geldbedrag
resteerde na beëindiging van het vrijwilligersproject van Pascale Adekpui en Estelle Backus
in Klikor in 2007. Het bedrag is per 15 februari 2008 overgedragen aan Stichting Akosua.
In de bestuursvergadering van 22 oktober 2020 is vastgesteld Stichting Akosua op te
heffen per 31 december 2020. Het gehele (eind)vermogen komt ten goede aan
Inspire My Dream Foundation te Ghana (20%) en Stichting Bokemei te Amsterdam
(80%). Deze betalingen zijn in 2020 uitgevoerd: Inspire My Dream Foundation € 3.980 en
Stichting Bokemei € 15.900.
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9. Plannen voor 2021
Zoals in het voorwoord reeds aangekondigd is Stichting Akosua opgeheven per
31 december 2020.
Het eindvermogen van Stichting Akosua komt ten goede aan Stichting Bokemei zodat met
dit geld de huidige groep sponsorkinderen voorlopig budget heeft om naar school te kunnen
blijven gaan. Dit eindvermogen resulteerde in een bedrag ad € 15.900 en is geheel
uitbetaald aan en verantwoord als Lasten / Stichting Bokemei.
Stichting Bokemei zal de benodigde hulp aan Moses Yendugu en Zachariah Ohene Wiafe
overnemen waarbij Estelle Backus contactpersoon zal blijven tussen Stichting Bokemei en
Moses/Zachariah.
Via Stichting Bokemei zal Estelle Backus, samen met het huidige bestuur van Stichting
Bokemei, zich blijven inzetten voor de Ghanese straat- en weeskinderen in Accra.
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