
Jaarplan

2015



Jaarplan 2015 | Stichting Bewa Ghana 2014

Jaarplan 2015

Beste lezer,

Het afgelopen jaar draaide voornamelijk om het starten en uitvoeren van verschillende projecten. 
Met behulp van een trouwe club donateurs en enkele verrassende grote donaties van bedrijven, 
konden we maar liefst vijf projecten succesvol afronden. Het jaarlijkse educatieprogramma stelde 
tien kinderen in staat naar school te gaan, er werd een kleuterschool gebouwd en voor zowel die 
kleuterschool als de basisschool zijn mooie meubels gemaakt. Op de kinderopvang van Mother 
Cares zijn zonnepanelen geplaatst en tussen de kinderopvang en de onderwijsinstelling zorgt een 
waterpomp sinds eind 2014 voor schoon drinkwater. Uitgebreidere informatie over die projecten en 
een evaluatie van 2014, vind je op onze website. 

In dit jaarplan lichten we toe waar dit jaar de nadruk op zal liggen: het middelbare schoolcomplex, 
samenwerking met studenten en het afronden van enkele lopende projecten. 

Als je na het lezen van dit document behoefte hebt aan meer informatie, dan mag je uiteraard altijd 
contact met ons opnemen! We vertellen je graag meer over onze stichting en zijn altijd bereid mee te 
denken over initiatieven.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Stichting Bewa Ghana
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1 Lopende projecten uit 2014
Een aantal projecten uit 2014 loopt dit jaar door. 

Educatieprogramma
Wat betreft onderwijs zetten we ook dit jaar weer het educatieprogramma voort, waarbinnen 
tien kinderen worden gesponsord voor goed onderwijs. Dat is inclusief een dagelijkse lunch, 
schooluniform, boeken, et cetera. Er hebben zich reeds voldoende sponsors voor schooljaar 2014-
2015 gemeld.

Zonnepanelen – Lights On
Begin vorig jaar plaatsten we met succes zonnepanelen op de kinderopvang van Mother Cares. 
Kort na de plaatsing er van bleek echter, dat het systeem niet optimaal werkte. Dat hebben we 
aangegeven bij onze toenmalige projectpartner Energiebau Sunergy. Zij hebben het systeem iets 
aangepast, waardoor het in de basis werkt. Echter levert het lang niet genoeg stroom voor het doel: 
het opvangen van stroomuitval, lights off, rondom de kinderopvang. Omdat Energiebau Sunergy kort 
hier na failliet ging, waren we genoodzaakt een andere partner te zoeken. Die hebben we gevonden 
in DENG, een Ghanees bedrijf dat al jaren gespecialiseerd is in zonne-energie. Samen met DENG 
zullen we in 2015 het systeem optimaliseren.
De Ghanese overheid heeft besloten om de hoeveelheid beschikbare elektriciteit te beperken. Dat 
betekent, dat hele gebieden soms dagen zonder stroom zitten. Dit wordt niet vooraf aangekondigd. 
Het is daarom extra belangrijk, dat Mother Cares niet volledig afhankelijk is van de reguliere toevoer 
van elektriciteit. Naast de optimalisatie van de zonnepanelen, zullen we tijdens ons bezoek aan 
Ghana in 2015 ook weer Waka-Waka lights doneren. 

Veeboerderij
De fondsenwerving voor de veeboerderij is vorig jaar afgerond. Het geld is toen gedoneerd aan 
Mother Cares, zodat zij een start konden maken met de veeboerderij. Omdat er op dat moment 
kinderen les kregen in het gebouw dat bestemd was voor de boerderij, konden de kippen nog niet 
worden aangeschaft. De start van het project werd uitgesteld tot de zomer. Na de zomer was het 
erg druk met de onderwijsinstelling, waardoor de focus niet op de veeboerderij meer lag. Het geld 
staat nog geparkeerd. Tijdens ons bezoek in 2015 zullen we in Ghana afspreken hoe en wanneer we 
concretere stappen gaan nemen binnen het project.
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Borrow a Bike
Eind 2014 startte we het nieuwe project ‘Borrow a Bike’. Het doel van het project is de aanschaf 
van fietsen, die worden uitgeleend aan leerlingen van de onderwijsinstelling van Mother Cares. Het 
project werd besproken met onze partner, die het voorlegde aan de ouderraad. Laatstgenoemde 
was enthousiast en dus gingen wij aan de slag met de fondsenwerving. Deze is zo goed als rond 
vanwege het winnen van ‘Fietsen Scoort!’. Helaas heeft de ouderraad daarna bedenkingen geuit ten 
opzichte van het oorspronkelijke plan: bij nader inzien zijn ze bang om hun kinderen te laten fietsen. 
Daarom hebben we besloten het project aan te houden, of een andere invulling te geven. Tijdens ons 
bezoek in april zullen we met de ouderraad in gesprek gaan over dit project. Hopelijk kunnen we dan 
onzekerheden wegnemen, zeker omdat de ouders in eerste instantie zelf enthousiast waren. 

2 Nieuw project: middelbaar schoolcomplex
In 2014 startten we ons grootste project tot nu toe: de bouw van een middelbare school. Het 
project is in drie fases opgedeeld, waarvan de eerste is voltooid. Binnen die fase werd een 
tijdelijk schoolgebouw geplaatst, om de eerste leerlingen in september 2014 op te vangen. De 
fondsenwerving voor die fase ging snel en goed, alsook de uitvoering. De bouw verliep vrijwel geheel 
zoals gepland. 

Voor dit project werken we samen met Stichting Bouwen. Die samenwerking verloopt goed, er wordt 
veel en duidelijk gecommuniceerd. Afspraken worden schriftelijk bevestigd. Stichting Bouwen toont 
zelf initiatief om de kosten laag te houden, bijvoorbeeld door in bulk in te kopen voor meerdere 
projecten tegelijkertijd. 

In 2015 gaan we hard aan de slag met de fondsenwerving voor de rest van het project. De begroting 
voor de overige twee fases samen komt ongeveer neer op €120.000. Dat is veel meer dan wij tot nu 
toe hebben opgehaald en maakt dat we in 2014 moeite hadden te starten met de fondsenwerving. 
Die fondsenwerving staat centraal voor 2015: aan het einde van het jaar moeten alle kosten voor 
fase 2 binnen zijn. We houden er rekening mee, dat we een tijdelijke oplossing moeten zoeken voor 
de leerlingen die in schooljaar 2015-2016 naar de middelbare school gaan. Zij moeten het eerste 
semester mogelijk nog in een tijdelijk lokaal doorbrengen. Tijdens onze reis in Ghana zal hierover 
gesproken worden met onze partner. 



Jaarplan 2015 | Stichting Bewa Ghana 2014

3 Samenwerking studenten
Stichting Bewa Ghana vindt het belangrijk om in Nederland mensen te betrekken bij de projecten 
in Ghana. Op scholen en tijdens markten vertellen we mensen over het land, de cultuur en onze 
doelgroep. We spreken over de problemen die zich voordoen en hoe de lokale bevolking daarmee om 
gaat. In Ghana vinden we het belangrijk, om niet alleen een zak met geld te brengen. Graag gaan we 
in gesprek met de bevolking om er achter te komen, waar ze tegen aan lopen en hoe wij daarin hulp 
kunnen bieden. Kennisoverdracht staat daarbij centraal. 

Vorig jaar hielpen we twee scholieren bij hun profielwerkstuk voor de middelbare school. Ook 
dit jaar werden we door twee leerlingen geïnterviewd. We vinden het goed, dat onderwerpen als 
ontwikkelingssamenwerking, ter sprake komen tijdens het middelbaar onderwijs. 

Dit jaar zijn we voor het eerst een samenwerking aangegaan met de Hogeschool Utrecht, meer 
specifiek de opleiding ‘pedagogiek’. Bij het draaien van een stichting en het starten van projecten, 
komt ontzettend veel kijken. Zeker omdat we vooral met kinderen werken en daar zelf niet voor zijn 
opgeleid. Studenten pedagogiek (en vergelijkbare opleidingen) kunnen ons daarin helpen. Wij kunnen 
hen een interessante opdracht bieden voor hun vrije ruimte of afstuderen. In 2015 zullen we dan ook 
meerdere studenten begeleiden. 

Op dit moment voeren drie studenten een opdracht uit binnen hun vrije ruimte. Daarnaast begeleiden 
we één student bij haar afstudeeronderzoek. Meerdere studenten hebben hun interesse getoond voor 
een opdracht in het schooljaar 2015-2016. 

4 Reis naar Ghana
In april/mei 2015 zullen Ilse en Lola hun jaarlijkse reis naar Ghana maken. Naast toeristische 
doeleinden, bezoeken ze de projecten en spreken ze met onze partner. Eerder afgeronde projecten 
worden gecontroleerd en nieuwe projecten bedacht. Over de lopende projecten wordt de exacte 
invulling bepaald en worden afspraken gemaakt. Verder spreken ze met Mother Cares over de 
onderlinge communicatie, die nog beter kan. We zullen sturen op nog vakere terugkoppeling, 
bijvoorbeeld met vaste regelmaat.

Daarnaast bezoeken Ilse en Lola enkele andere 
organisaties, zoals Stichting Bouwen, DENG en mogelijk 
andere Nederlandse stichtingen. 
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