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Gebruikte afkortingen
MCOWH - Mother Cares Orphanage and Welfare Home,        
   http://www.mothercareorphanagehome.org/index.htm 
MCEC  - Mother Cares Educational Complex, 
    http://www.mothercareorphanagehome.org/index.htm 
MCGCF - Mother Cares Girl Child Foundation
SB  - Stichting Bouwen, www.stichtingbouwen.nl 
ES  - Energiebau Sunergy, www.energiebau-sunergy.de
FN  - Fashionations, www.fashionations.nl 

Contact
Voor vragen, opmerkingen en/of donaties in de vorm van geld, materialen of expertise kun je mailen 
naar info@stichtingbewaghana.nl. Je kunt ook direct een donatie overmaken naar rekeningnummer
NL47 RABO 0173 9140 98, ten name van Stichting Bewa Ghana, eventueel onder vermelding van 
één van de projecten. Wanneer wij een donatie zonder toelichting ontvangen, wordt deze ingezet 
voor het project waar op dat moment het geld ons inziens het hardst nodig is. 
Bedankt voor je interesse en eventuele bijdrage!



Projectplan Stichting Bewa Ghana 2014

EDUCATIEPROGRAMMA

1.1 Algemene gegevens 

Nummer project:  PO-01
Soort project:   Onderwijs
Titel project:   Educatieprogramma

Locatie:   Agona Swedru, Ghana
Doelgroep:   MCOWH, kinderen uit omliggende dorpen
Periode:   Juli 2008 – onbepaald 
Status:    Fondsenwerving & lopend

Coördinator:   Lola Nouwens
Partners:   MCOWH, MCEC

Het project ‘Educatieprogramma’ heeft als doel een vaste groep van tien kinderen van het weeshuis 
Mother Cares Orphanage and Welfare Home (MCOWH) te sponsoren, zodat zij gedegen onderwijs 
aan een privé instelling kunnen volgen. Daarnaast ondersteunen we binnen dit project zowel de 
gesponsorde kinderen als de overige kinderen van MCOWH wat betreft materialen die nodig zijn bij 
het naar school gaan. 
Particulieren en bedrijven kunnen voor één of meerdere kinderen (een deel van de) schoolkosten 
betalen, zowel door eenmalige of periodieke donaties. Ook algemene donaties worden voor dit 
project gebruikt.

1.2 Achtergrond
Onderwijs in Ghana is in principe gratis en voor iedereen 
toegankelijk, mits men zich een uniform en boeken kan 
veroorloven. Kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 17 zijn 
verplicht naar school te gaan. Toch gebeurt dat niet altijd, omdat 
men geen geld heeft voor een uniform en boeken, of omdat de 
kinderen nodig zijn als hulp in het huishouden en op het land 
omdat de ouders, die zelf vaak geen onderwijs hebben gehad, 
het belang van een goede opleiding niet inzien. Wanneer 
kinderen wel naar school gaan, is de kwaliteit van dit onderwijs 
niet altijd goed. Leraren krijgen weinig betaald en zijn daardoor 
niet altijd gemotiveerd om les te geven. Bovendien ontbreekt 
het, zeker in de kleinere dorpen, aan goed opgeleide docenten. 
Het komt voor dat docenten enkele dagen achter elkaar niet 
komen opdagen of simpelweg geen les geven. In het afgelopen 
decennium is er daarom een groot aantal privéscholen opgezet, 
waar lesgeld wordt gevraagd. Hier kunnen de leraren beter 
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worden betaald en de school kan zich blijven 
ontwikkelen. De kwaliteit van het onderwijs 
op dergelijke scholen is, over het algemeen, 
aanzienlijk beter dan die van openbare scholen. 
Bovendien wordt er veel Engels gesproken, de 
officiële taal van Ghana.

Alle kinderen van het weeshuis MCOWH gaan 
naar school. In 2006, bij het eerste bezoek aan het 
weeshuis, gingen zij naar een openbare school 
in de buitenwijk Kwansakrom, in Agona Swedru. 
Op die school werden de kinderen vaak geslagen 
door docenten en werd er regelmatig geen les 
gegeven. Uit gesprekken met medewerkers van 
het weeshuis bleek dat er een goede privéschool 
in de omgeving was, maar dat de kosten voor die school (destijds ongeveer €80 per kind per jaar) 
niet te betalen waren voor alle kinderen. De voorzitter van Stichting Bewa Ghana startte, toen nog 
als particulier, daarom bij het tweede bezoek aan Ghana in juli 2008 een project waarbij particulieren 
(individueel of in een groep) een kind konden sponsoren om naar de privéschool te gaan. Na de 
officiële start van de stichting is het project geëvalueerd en doorgezet, waarbij de opzet van het 
project enigszins is gewijzigd en de prijzen zijn geactualiseerd. 

1.3 Opzet project
Stichting Bewa Ghana heeft in overleg met MCOWH tien kinderen gekozen voor wie zij de 
komende jaren het schoolgeld zal betalen. Dit aantal is gekozen om te garanderen dat er ieder jaar 
daadwerkelijk genoeg geld is, zodat er continu voldoende financiën zijn om het project draaiende 
te houden. Het geld wordt in eerste instantie gebruikt om de tien kinderen naar school te sturen. 
Eventuele overschotten na bekostiging van het schoolgeld voor deze tien kinderen worden gebruikt 
om ondersteunend materiaal aan te schaffen voor alle schoolgaande kinderen van MCOWH, zoals 
schoeisel, boeken en rugzakken.

Sponsoring van de tien kinderen beslaat een aantal zaken. Naast het lesgeld wordt onder andere 
ook betaald voor uniformen, boeken en de lunch op school. Stichting Bewa Ghana kiest er voor 
om de boeken en andere extra kosten op te nemen in een basispakket. Hiervoor is gekozen omdat 
uit voorgaande jaren bleek dat donateurs alleen het lesgeld betaalden en dat het weeshuis in de 
problemen kwam bij de financiering met de overige kostenposten. De keuze om ook voor de lunch te 
betalen ligt bij de donateur. Dit leidt tot een aantal mogelijkheden:

a. Een donateur kan er voor kiezen om het volledige bedrag voor een kind te betalen: het   
  basispakket en het lunchgeld;
b. Een donateur kan er voor kiezen om het basispakket te betalen;
c. Een donateur kan er voor kiezen om het lunchgeld te betalen.

Uiteraard is het ook mogelijk om het project, eenmalig of periodiek (bij voorkeur maandelijks), met 
een willekeurig bedrag te ondersteunen. Betalen kan, naast cash of door bankoverschrijving, via 
automatische incasso. Wanneer iemand graag in één keer betaalt, kan er gekozen worden voor een 
jaarlijkse herinnering. Voor de exacte kosten, zie de volgende paragraaf ‘begroting’. 
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Naast financiële bijdragen vragen we onze sponsors voor dit project ook om materialen te doneren 
zoals schriften, schrijfwaar en schoeisel.

Informatie over de kinderen is beknopt beschikbaar voor alle donateurs. Een uitgebreider 
informatiepakket met bijvoorbeeld rapporten wordt aan donateurs toegezonden die het volledige 
basispakket (met of zonder lunchgeld) doneren.

De school waar de kinderen op dit moment 
naar toe gaan, is het Mother Cares Educational 
Complex. Deze school is in januari 2013 van start 
gegaan en omvat de klassen Kindergarten (KG) 
1 en 2, Lower Primary (LP) class 1 – 3 en Upper 
Primary (UP) class 4 – 6. Dit is te vergelijken met 
het basisonderwijs in Nederland, waarbij KG de 
kleuterklassen 1 en 2 is en LP en UP groep 3 tot 
en met groep 8 zijn. De school heeft een andere 
(financiële) administratie dan die van het weeshuis. 

1.4 Begroting
De kosten voor onderwijs zijn verschillend voor 
kinderen in KG, LP en UP. Om te zorgen voor 

meer duidelijkheid naar de sponsors toe, hebben wij er voor gekozen deze kosten te middelen en 
hebben we berekend wat het gemiddeld kost om één kind een jaar goed onderwijs te laten volgen. 
Zoals eerder aangegeven zijn in deze bedragen ook uniformen, boeken en andere bijkomende 
kostenposten opgenomen. 

In 2013 zijn de kosten bepaald. Er is toen gekozen om een koers van 2,2 aan te houden, wat iets 
lager was dan de toenmalige koers (op 17-02-2013 was de koers volgens www.wisselkoers.nl: 2,56). 
Daarmee bouwen we een buffer in voor onvoorziene prijsstijgingen en eventuele transferkosten 
van het schoolgeld naar Ghana. Overschotten die door deze lagere koers ontstaan worden gebruikt 
om ondersteunende materialen voor de school en de scholieren aan te schaffen. De koers blijkt 
de afgelopen tijd alleen maar te stijgen. Het extra geld dat op deze manier binnen komt, hebben 
we ingezet voor algemene ondersteuning aan de school en andere onderwijsprojecten (zie ook 
projectactiviteit).

Zoals uit onderstaand schema kan worden opgemaakt kost het €225,00 om één kind één jaar lang 
onderwijs te laten volgen. Daar komt €90,00 per jaar bij voor de lunchkosten . Dat betekent het 
volgende voor de mogelijkheden voor sponsoring:
a. Basispakket + lunchgeld: de totale kosten komen op €315,00 per jaar of €26,25 per maand;
b. Basispakket: de totale kosten komen op €225,00 per jaar of €18,75 per maand;
c. Lunchgeld: de totale kosten komen op €90,00 per jaar of €7,50 per maand.
Uiteraard kan er ook gekozen worden om een willekeurige bijdrage te doen, eenmalig of periodiek. 
Donateurs kunnen kiezen voor automatische incasso. 
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Onderdeel Gemiddeld GHS
per jaar

Gemiddeld € koers 
2,2 per jaar

Gemiddeld € koers 
2,2 per maand

Schoolfees 155,00 70,45 5,87
Boeken 85,00 38,64 3,22
Schriften e.d. 30,00 13,64 1,14
Uniform 75,00 34,10 2,84
Extra lessen 90,00 40,91 3,41
Examengeld 45,00 20,45 1,70
School development 
fees

15,00 6,82 0,57

Totaal 495,00 225,00 18,75

Lunchkosten 200,00 90,90 7,58
Subtotaal 695,00 315,91 26,33

Tabel 1. Overzicht van de kosten van het educatieprogramma. 
De originele begroting is gemaakt in GHS, de koers die wordt aangehouden is: €1 = GHS 2,2. 

Voor het schooljaar 2013-2014 hebben we elf vaste sponsors, die samen voor negen kinderen het 
schoolgeld en de lunch betalen. Voor één kind werd een donatie voor onderwijsprojecten gebruikt. 
De vaste sponsors zijn vaak al jarenlang donateur, hebben grote binding met de stichting en zijn 
enthousiast over de manier van werken en terugkoppeling. Een deel heeft een machtiging voor 
automatische incasso gegeven. Er worden geen afmeldingen voor volgend jaar verwacht.

1.5 Huidige stand van zaken
Sinds februari 2013 gaan de tien kinderen naar school, en daarmee is dit project in de 
uitvoeringsfase.
De koers is op dit moment een stuk hoger (op 15-05-2014 was de koers 4,0), dan toen de kosten 
werden bepaald. Omdat de economie in Ghana op het moment heel instabiel is, willen we de koers, 
en daar mee de kosten per kind (nog) niet aanpassen. Daarbij zorgt aanpassing van de kosten ook 
voor onduidelijkheid naar de donateurs. Het is bovendien onwenselijk de kosten volgend jaar weer 
opnieuw te moeten verhogen. Wel wordt het teveel, dat op deze manier binnenkomt, uitsluitend 
besteed aan onderwijsgerelateerde projecten. Individuele donateurs worden teruggekoppeld over de 
exacte bestemming van hun donaties. Zie hiervoor ook de projectactiviteiten.

1.6 Projectactiviteiten verleden
Het project heeft in de periode van september 2012 (officiële start van de stichting) tot februari 2013 
een nieuwe invulling gekregen. Waar voorheen boeken, uniformen, bijlessen en dergelijke als extra 
werden beschouwd, worden deze onderdelen nu opgenomen in het basispakket. Ook is het verschil 
in kosten tussen een kleuter en een ouder kind weggenomen. 
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Juli 2008:  Start project. Sponsoring van vijf kinderen voor  
    schooljaar 2008-2009.
Mei 2009:  Sponsorloop in Boxtel, georganiseerd door   
    Tommy Thomassen, student Human  
    Resource. Vanwege deze sponsorloop werd  
    veel aandacht besteed aan het project en steeg  
    het aantal vaste sponsors. Zie bijvoorbeeld: 
    http://www.deweekkrant.nl/artikel/2009/mei/27/ 
    sponsorloop_vo_or_ghana/. 
Juli 2009:  Sponsoring van acht kinderen voor schooljaar  
    2009-2010. Aanschaf nieuwe slippers en  
    schoolschoenen voor alle kinderen (60) in het  
    weeshuis. 
September 2010: Sponsoring van eerste semester van acht  
    kinderen voor schooljaar 2010-2011.
November 2010: Sponsorloop in Eindhoven, georganiseerd door  
    scholengemeenschap De Taalbrug. In het kader van deze sponsorloop werd  
    tevens voorlichting gegeven op deze scholengemeenschap.
Januari 2011:  Sponsoring van tweede en derde semester van acht kinderen voor schooljaar 
2010-2011.   Sponsoring van zeven kinderen meer voor het hele schooljaar 2010-2011  
    (inclusief terugwerkende kracht eerste semester), wat het totaal bracht op 15  
    gesponsorde kinderen. Aanschaf nieuwe schooluniformen voor alle kinderen  
    (75) in het weeshuis.
Februari 2012:  Sponsoring van 15 kinderen voor schooljaar 2011-2012 (inclusief  
    terugwerkende kracht eerste semester). 
September 2012: Officiële oprichting stichting.
December 2012: Sponsoring van tien kinderen voor schooljaar 2012-2013. (aantal loopt terug  
    door de hogere kosten van het basispakket) Aanschaf van nieuw schoeisel  
    voor 20 kinderen. Donatie startpakket met schoolkrijt, linialen, pennen, schriften  
    en lerarenboeken voor MCEC.
December 2012: Start nieuwe invulling project.
Februari 2013:  Definitief maken nieuwe invulling project.
Maart-april 2013: Aanschrijven reeds bestaande donateurs, begroting voor tien kinderen behaald.
September 2013: Sponsoring van tien kinderen voor schooljaar 2013-2014 (per semester  
    overgemaakt naar Ghana).
Januari 2014:  Reparaties aan de schoolbus van het weeshuis bekostigd, van het teveel aan  
    donaties door de wisselende koers. Deze bus haalt kinderen uit arme dorpen in  
    de omgeving op, zodat ook zij onderwijs kunnen genieten.
Mei 2014:  Een teveel aan donaties, veroorzaakt door de koers, €400, is apart gezet voor  
    een volgend onderwijsproject of ad hoc donatie op gebied van onderwijs. 
Mei 2014:  Ruim 30 dozen met onder andere schoolmateriaal, schoeisel en rugzakken,  
    werden naar Ghana verscheept. Deze verscheping wordt gedoneerd door  
    (‘t IJzerboerke uit Weert) en hieraan zijn voor de stichting geen kosten  
    verbonden.
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Door de jaren heen hebben we het weeshuis ondersteunt met meer dan 500 gedoneerde pennen en 
een grote hoeveelheid overige materialen zoals schriften en kleurpotloden. 
Jaarlijks worden de sponsors op de hoogte gebracht van de voortgang van hun sponsorkind en 
hebben zij recente foto’s en video’s ontvangen. In 2014 kregen zij een vriendenboekje, ingevuld door 
hun sponsorkind. Jaarlijks wordt met het weeshuis overlegd over de prestaties van de kinderen.

1.7 Projectactiviteiten toekomst
In de toekomst hopen we het aantal gesponsorde kinderen weer te kunnen ophogen naar 15. 
Pas wanneer het project stabiel is en we voldoende vaste donateurs hebben, willen we dit aantal 
verhogen. We zien (nog) geen stijgende lijn in het aantal geïnteresseerden voor dit project. Voor 
schooljaar 2014-2015 houden we het aantal op tien kinderen. 
Daarnaast willen we meer tijd gaan steken in het verzamelen van materialen ter ondersteuning 
van het onderwijs, zoals pennen en schriften, om de kosten voor het weeshuis te beperken. Op die 
manier kunnen we ook niet-gesponsorde kinderen ondersteuning bieden bij het naar school gaan. Op 
dit moment zijn we in het bijzonder bezig met het inzamelen van rugzakken en schoeisel. 
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VAKSCHOOL

2.1 Algemene gegevens 

Nummer project:  PO-02
Soort project:   Onderwijs
Titel project:   Vakschool

Locatie:   Winneba, Ghana
Doelgroep:   MCOWH, jongvolwassenen uit Winneba en omstreken
Periode:   Januari 2011 – onbekend
Status:    Oriëntatiefase 

Coördinator:   Lola Nouwens
Partners:   MCOWH, SB

Het doel van dit project is de bouw en start van een zogenaamde vocational school in Winneba. Deze 
vakschool moet zorgen voor goed vervolgonderwijs voor de kinderen van Mother Cares Orphanage 
and Welfare Home en andere jongvolwassenen in de omgeving die het basisonderwijs hebben 
afgerond. 

2.2 Achtergrond
Het idee voor dit project is ontstaan in 2009, toen bij een bezoek aan het weeshuis bleek dat er 
behoefte was aan zekerheid voor een vervolgopleiding na het afronden van het basisonderwijs. De 
meeste kinderen in Ghana ronden het basisonderwijs af, maar kunnen daarna niet verder studeren 
vanwege het gebrek aan financiën in het gezin. Studeren op de universiteit is duur en niet voor 
iedereen weggelegd. We vinden het belangrijk dat de kinderen uit het weeshuis, die zelf geen 
ouders meer hebben of door hun ouders zijn achtergelaten, later zelf in staat zijn om zichzelf en een 
eventuele familie te kunnen onderhouden. MCOWH heeft daarbij aangegeven dat het onhaalbaar is 
om alle kinderen een gedegen vervolgopleiding te bieden. Vervolgonderwijs in de omgeving is duur 
en bovendien niet altijd van goede kwaliteit. Vaak is de koppeling tussen theorie en praktijk beperkt. 
Studenten leren een set vaardigheden, maar leren zichzelf 
niet profileren en weten niet hoe ze hun eigen administratie 
en financiën kunnen bijhouden. Het zelf starten van een 
vocational school, een vakschool, zou betekenen dat wij 
samen met MCOWH kunnen bepalen waaruit het lespakket is 
opgebouwd en dat we bovendien meer invloed hebben op de 
besteding van de schoolgelden. 

In januari 2011 is besloten om de wens voor een vakschool 
om te zetten in een project en is de oriëntatiefase van start 
gegaan.
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2.3 Opzet project
De vakschool die we voor ogen hebben is op hoofdlijnen te vergelijken met het MBO in Nederland: 
studenten leren een beroep met theoretische achtergrond, de focus ligt op de praktijk. In de 
vocational school die wij voor ogen hebben zullen we beginnen met een naaiatelier, kapsalon en een 
kiosk. Dit sluit aan bij de huidige activiteiten op school en interesses van jongvolwassenen. Op termijn 
wordt dit uitgebreid met andere vakken als sieraden maken, decoreren en catering, zodat uiteindelijk 
een heel pakket van afstudeerrichtingen kan worden aangeboden. De bedoeling is dat de studenten 
niet alleen les volgen in deze richtingen, maar ook zelf actief aan de slag gaan met opdrachten 
van particulieren en bedrijven uit de omgeving. De studenten krijgen les in het binnenhalen van 
opdrachten, er wordt aan hun Engels gewerkt, er wordt een basis voor boekhouding geleerd en 
ze gaan zelf werken in de kiosk, de kapsalon en het naaiatelier. De opbrengst van de kleding en 
de diensten wordt terug in het project geïnvesteerd. Dit is een belangrijk aspect van de vocational 
school: het is de bedoeling dat de school zichzelf in stand gaat houden, zodat sponsoring van 
buitenaf uiteindelijk niet meer nodig is en de schoolkosten zo laag mogelijk blijven.

De praktijk leert dat men in Ghana vaak voor de ‘typische’ beroepen kiest: meisjes gaan in een 
kapsalon werken en jongens maken meubels. We willen een vocational school op te richten waar 
men kijkt naar wat de leerling kan en wil, waar zijn of haar talenten liggen – zonder daarbij te kijken 
naar het geslacht van de leerling. Het is niet ons idee of onze wens om de Ghanese cultuur te 
veranderen, maar we willen de kinderen wel stimuleren het beste uit zichzelf te halen en zich daarbij 
niet te laten beperken door vooroordelen uit de samenleving.

De eerste stap is het bouwen van  de school. De grond hiervoor is beschikbaar in Winneba, op 
ongeveer 20 kilometer van het weeshuis. Voor de bouw van de school werken we met samen met 
Stichting Bouwen (www.stichtingbouwen.nl), een Nederlandse organisatie die ervaring heeft in het 
ontwikkelen en begeleiden van bouwprojecten in onder andere Gambia, Ghana en Malawi. Verder 
werken we veel samen met de lokale bevolking, die waar mogelijk ondersteuning biedt, bijvoorbeeld 
op het gebied van mankracht en het ter beschikking stellen van grond.

2.4 Begroting
De begroting voor de bouw van de school is nog niet opgesteld. Naar verwachting gaat het project 
rond de €100.000,00 kosten.

Wanneer de randvoorwaarden voor het project zijn gesteld, 
zullen we gerichter voor dit project fondsen gaan werven. 
Donaties zullen dan gebruikt worden om materiaal en 
mankracht te betalen voor de bouw van de school en om 
kosten die gebonden zijn aan het verkrijgen van officiële 
papieren te dekken. 

2.5 Huidige stand van zaken
Gezien de omvang van het project en onze beperkte ervaring, 
is door het bestuur besloten dit project on hold te zetten om 
een kleine variant, het bouwen van een junior high school 
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(JHS) , voor te laten gaan. Na afronden van de JHS zal de 
bouw van de vocational school nader worden beschouwd.

Op de achtergrond bevindt dit project zich in de voorbereidende 
fase: we doen onderzoek naar de van toepassing zijnde 
juridische voorwaarden en stellen aan de hand daarvan een 
plan van aanpak op. We hebben met SB afgesproken dat we 
de bouwtekeningen en zeker de huidige begroting aanhouden, 
zodat eerst de randvoorwaarden kunnen worden bekeken. Dit 
in verband met de stijgende prijzen in Ghana: de begroting zou 
elke maand opnieuw moeten worden opgesteld.

2.6 Projectactiviteiten verleden
Vóór de start van het project is MCOWH zelf begonnen met workshops sieraden ontwerpen voor de 
kinderen. Dit als voorloper van de vakschool, waar het één van de vakken zal zijn. Wij helpen mee 
met het in stand houden van dit project, door de zelfgemaakte sieraden te verkopen in Nederland (zie 
project PF-01). Vier jongvolwassenen uit het weeshuis hebben in de stad een opleiding afgerond als 
ontwerpster/naaister en kapster. Zij zullen in de beginfase van de school les geven of ondersteunen. 
Deze opleidingen zijn gedeeltelijk door ons gefinancierd. Tijdens onze bezoeken hebben we 
verschillende opdrachten gegeven (bijvoorbeeld ontwerpen van onze kleding) om de recent 
afgestudeerden ervaring te laten opdoen.

Januari 2011:  Start project. Donatie groot aantal stukken stof, twee strijkijzers, verschillende  
    tijdschriften met kledingontwerpen en andere materialen voor naaiatelier.  
    Donatie diverse apparatuur en materialen voor kapsalon.
   Eerste batch sieraden meegekregen van MCOWH.
   Financiering van leerwerkopleiding bij een kapsalon/schoonheidssalon in  
    Agona Swedru voor twee kinderen van MCOWH.
   De plannen voor de vakschool zijn besproken met de Town Planning Officer  
    van Agona Swedru, welke hier goedkeuring voor heeft gegeven.
Maart 2011:  Donatie vijf (tweedehands) naaimachines.
December 2011: Afronden opleiding als ontwerpster/naaister door twee jongvolwassenen van  
    MCOWH.
Februari 2012:  Donatie stuk grond in Winneba door chief (burgemeester) van een  
    aangrenzend dorp.
   Tweede batch sieraden meegekregen van MCOWH.
Mei 2012:  Betaling aan SB voor ontwerp bouwtekeningen en opstellen begroting.
Juni 2012:  Eerste schetsen van SB zijn gemaakt en besproken.
September 2012: Officiële oprichting stichting.
December 2012: Derde batch sieraden meegekregen van MCOWH.
Februari 2014:  Vierde batch sieraden meegekregen van MCOWH.

Voor de opbrengsten uit sieradenverkoop, zie het project PF-01.
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2.7 Projectactiviteiten toekomst
Na het afronden van de oriëntatiefase, zullen we ons richten op fondsenwerving voor dit project. 
Aangezien dit een groot project betreft waarvoor naar verwachting een behoorlijk bedrag nodig is, zal 
de fase fondsenwerving naar verwachting een lange tijd duren. Wanneer we 90% van de begroting 
beschikbaar hebben, gaan we over tot de uitvoeringsfase. 

Tijdens en vóór de bouw van de school zullen we een plan schrijven voor de start van de school, 
inclusief vakbeschrijving. We gaan dan in Ghana op zoek naar geschikte leraren. Mogelijk benaderen 
we hiervoor studenten in Nederland die als stagiair of vrijwilliger aan de slag willen.



Projectplan Stichting Bewa Ghana 2014

KLEUTERSCHOOL (AFGEROND)

3.1 Algemene gegevens 

Nummer project:  PO-03
Soort project:   Onderwijs
Titel project:   Kleuterschool

Locatie:   Agona Swedru, Ghana
Doelgroep:   MCOWH en omliggende dorpen
Periode:   Januari 2014 – Juli 2014
Status:    Afgerond

Coördinator:   Lola Nouwens
Partners:   MCOWH, MCEC

Het doel van dit project is de bouw van een kleuterschool met drie lokalen en een lerarenkamer. De 
kleuterschool wordt onderdeel van Mother Cares Educational Complex (MCEC).

3.2 Achtergrond
Sinds begin 2013 wordt bij het weeshuis Mother Cares Orphanage and Welfare Home, een eigen 
school gerund. De school heet Mother Cares Educational Complex en omvat een crèche en KG1 
tot en met Class6, te vergelijken met ons basisonderwijs. Er wordt les gegeven aan kinderen uit 
het weeshuis en de omgeving. Arme gezinnen krijgen ook de kans om hun kinderen naar school 
te sturen, omdat hier regelingen mee worden getroffen. Zo hoeven sommigen van hen alleen bij 
te dragen aan de lunch. Gesprekken met ouders uit de omgeving moeten er voor zorgen dat het 
belang van onderwijs overal doordringt. Het afgelopen jaar is gebleken dat dit gebeurt. Het aantal 
aanmeldingen groeit, waardoor er nu ruim 250 kinderen naar het scholencomplex komen.
Omdat het aantal aanmeldingen groter was dan verwacht, komt men lokalen te kort. De crèche 
bevindt zich op dit moment in een ruimte van het weeshuis en de kleuters zitten in het gebouw wat 
bedoeld is voor de veeboerderij (zie projecten zelfredzaamheid). Stichting Bewa Ghana heeft daarom 
in januari 2014 besloten Mother Cares Educational Complex te ondersteunen door een kleuterschool 
te bouwen. Daarmee kunnen alle kinderen in een schoollokaal worden ondergebracht.
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De totale begroting komt uit op €4.340, dit bedrag is inmiddels volledig opgehaald. De bouw is sinds 
februari 2014 aan de gang, in mei 2014 is het dak geplaatst. Nu hoeft alleen nog de vloer gegoten 
te worden (juni 2014). In de toekomst wordt de kleuterschool uitgebreid met een ziekenboeg en 
leeshoek. Of deze uitbreiding ook wordt gedaan door SBG, wordt op een later moment vastgesteld. 
Dit is geen onderdeel van dit project.

3.3 Opzet project
Voor het project wordt op het terrein van het weeshuis een kleuterschool gebouwd. Deze school 
omvat drie klaslokalen en een lerarenkamer/kantoor. De muren worden half opgetrokken, verder 
komen er geen ramen in. Dit bespaart geld en zorgt voor een goed doorlucht klaslokaal. De bouw van 
dergelijke gebouwen zonder ramen is in Ghana erg gebruikelijk. De bouw wordt gecoördineerd door 
een lokale aannemer, waardoor ook de lokale bevolking wordt betrokken. Een aantal oudere jongens 
in het weeshuis wacht op toelating tot de universiteit/hoge school. Zij worden betrokken bij de bouw 
en krijgen hier salaris voor. Op die manier leren ze om te gaan met geld, blijven ze bezig en leren ze 
het bouwvak. 

3.4 Begroting
De begroting is gemaakt in Ghana, in januari 2014, en bedraagt GHS13.900. Op het moment van de 
start van dit project was dat ongeveer €4340,00. Zie onderstaande tabel voor de specifieke kosten 
per onderdeel.

Onderdeel Hoeveelheid Kosten GHS Kosten €
Cement 100 zakken 2200 687,50
Bakstenen 2000 stuks 2800 875
Hout 3000 937,5
Zand 2 ladingen 300 93,75
Fundering 600 187,50
Aannemer 700 218,75
Timmerman 600 187,50
Schroeven en dergelijke 300 93,75
Stukadoor 400 125,00
Dakplaat 5 stuks 3000 937,5

Totaal GHS 13900  € 4334,75

Tabel 2. Begroting kleuterschool, gemaakt in januari 2014 in Ghana door aannemersbedrijf ‘Mason’ 
en timmerbedrijf ‘Bantom’. Originele begroting in GHS. Omgerekend naar euro’s met koers 3,2 
(januari 2014). 

3.5 Huidige stand van zaken
De school is gebouwd, het project is daarmee afgerond. 
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3.6 Projectactiviteiten verleden
Dit project is gestart in januari 2014, net voordat de voorzitter en secretaris op bezoek gingen bij het 
weeshuis. Tijdens het bezoek in januari/februari 2014, is men gestart met de bouw. De bouw heeft in 
april even stilgelegen, en is halverwege mei weer hervat. In juli 2014 werd de bouw afgerond. 
 
Januari 2014:  Start project
   Bezoek voorzitter en secretaris aan project. Afspraken gemaakt met lokale  
    aannemer. Start bouw kleuterschool. Aankomst gedoneerde materialen,  
    waaronder videobanden en een videospeler die voor de kleuterschool worden  
    bewaard. 
Maart 2014:  Update vanuit Ghana, men is bijna klaar met de muren.
April 2014:  Het huis van de moeder van het weeshuis wordt overvallen door een  
    gewapende bende. Enkele dagen later rijdt een vrachtwagen in op het winkeltje  
    van het weeshuis in de stad, waar op dat moment één van de oudere kinderen  
    aan het werk is. Zij moet naar het ziekenhuis, maar komt er gelukkig met  
    slechts klein lichamelijk letsel en schrik van af. Het project ligt twee weken stil  
    vanwege deze ontwikkelingen.
April/mei 2014: Halverwege april wordt het project weer opgepakt. De aannemer slaat zichzelf  
    tijdens de bouw met een spijker in de vinger. Hij loopt hierbij tetanus op en is  
    enkele weken niet beschikbaar. De bouw wordt tijdelijk stilgelegd.
Mei 2014:  Er is een vervanger gevonden voor de aannemer, die nog altijd klachten aan  
    zijn hand heeft. Deze start naar verwachting medio mei). 
   Het dak is geplaatst.
Juli 2014:  De school is af. Omdat de kinderen over eind juli vakantie hebben, is besloten  
    het gebouw pas in schooljaar 2014-2015 in gebruik te nemen. 

3.7 Projectactiviteiten toekomst
Het project is in juli 2014 afgerond. In de toekomst hopen we de kleuterschool uit te breiden met een 
ziekenboeg en leeshoek.

De samenwerking met MCOWH was goed, maar door enkele tegenslagen heeft het project langer 
geduurd dan nodig is. In de toekomst wordt gekeken hoe dit zoveel mogelijk kan worden beperkt, 
bijvoorbeeld door te werken met een aannemer met meer personeel. 
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MEUBELS (AFGEROND)

4.1 Algemene gegevens 

Nummer project:  PO-04
Soort project:   Onderwijs
Titel project:   Meubels

Locatie:   Agona Swedru, Ghana
Doelgroep:   MCOWH en omliggende dorpen
Periode:   december 2012 – februari 2014 
Status:    Afgerond

Coördinator:   Lola Nouwens
Partners:   MCOWH, MCEC

Voor dit project werden 63 tweezits-bureaus en 15 ronde tafels aangeschaft voor Mother Cares 
Educational Complex (MCEC). 

4.2 Achtergrond
In januari 2013 werd het scholencomplex MCEC. Deze school bevindt zich op het terrein van Mother 
Cares Orphanage and Welfare Home (MCOWH) in Agona Swedru. Het complex omvat een crèche, 
twee kleuterklassen en class 1 tot en met 6: vergelijkbaar met ons basisonderwijs. 

Het gebouw is gefinancierd door Ghanese bedrijven en non-profitinstellingen. Stichting Bewa Ghana 
heeft daar niet aan bijgedragen. MCOWH had echter niet voldoende fondsen verkregen om ook de 
inventaris aan te schaffen. Zij vroegen ons om ondersteuning op dit gebied. Een specifieke donatie 
voor dit doel kregen we in december 2012. Omdat de toen aangeschafte meubels goed waren van 
kwaliteit en goed gebruikt worden in het weeshuis, hebben we besloten nog meer meubels aan te 
schaffen. 

4.3 Opzet project
In december 2012 lieten we een lokale timmerman 21 
bureaus maken. Aan de bureaus kunnen twee kinderen 
werken. Per klaslokaal zijn 20 bureaus nodig. Wij 
hebben er voor gekozen hier één reservebureau aan 
toe te voegen.

Vanwege het succes van de eerste meubels, hebben 
we er voor gekozen voor nog twee klaslokalen bureaus 
te laten maken. Daarnaast hebben we binnen dit 
project 15 grote, ronde tafels voor de kleuterschool 
aangeschaft. 



Projectplan Stichting Bewa Ghana 2014

Alle meubels zijn gemaakt door een lokale timmerman. Hij maakte voor de drie klaslokalen in totaal 
63 bureaus, per klaslokaal 20, plus één reserve. Omdat men de klassen klein wil houden, is gebleken 
dat niet alle twintig zitjes nodig zijn voor één klas. De door ons aangeschafte meubels zijn dus 
uiteindelijk voor meer dan drie klassen gebruikt.

Voor de kleuterklassen maakte de timmerman vijftien ronde tafels. Aan iedere tafel kunnen zes 
kinderen zitten, dus de tafels bieden voldoende ruimte voor 90 kleuters. Een deel er van zal 
waarschijnlijk worden gebruikt voor de crèche.

4.4 Begroting
De begroting werd in Ghana gemaakt, door de lokale timmerman: Bantom Carpenting.

GHS per stuk Totaal aantal 
stuks

Totaal GHS Totaal €

Bureau voor twee 
personen

50 63 3150 1080

Ronde kleutertafel 120 15 1800 600
Totaal GHS4950 €1680

Tabel 3. Overzicht kosten meubels Mother Cares Educational Complex

De bureaus hebben €360,00 per klaslokaal (21 stuks) gekost, €1080,00 in totaal. De ronde tafels 
waren €40,00 per stuk, dus €600,00 in totaal.

4.5 Huidige stand van zaken
Dit project is inmiddels afgerond. 

4.6 Projectactiviteiten verleden
December 2012 Start project
   Specifieke donatie voor dit doel,  
    voldoende voor één klaslokaal
   Aanschaf 21 bureaus 
Januari 2013  Levering 21 bureaus
September 2013 Aanschaf 42 bureaus 
Oktober 2013  Levering 42 bureaus 
Januari 2014  Aanschaf 15 kleutertafels 
Februari 2014  Aanschaf 15 kleutertafels
   Het project wordt in principe afgerond 
   (zie projectactiviteiten toekomst).

4.7 Projectactiviteiten toekomst 
In principe is dit project afgerond. Mocht MCEC in de toekomst behoefte uiten aan meer meubels, 
dan kijkt Stichting Bewa Ghana of ze dit project weer kan openzetten. De samenwerking met 
MCOWH en Bantom Carpenting is goed bevallen en de meubels zijn van goede kwaliteit. 
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MIDDELBARE SCHOOL COMPLEX (JUNIOR HIGH SCHOOL)

5.1 Algemene gegevens 

Nummer project:  PO-04
Soort project:   onderwijs
Titel project:   middelbare schoolcomplex

Locatie:   Agona Swedru, Ghana
Doelgroep:   MCOWH en omliggende dorpen
Periode:   mei 2014 – onbekend
Status:    voorbereiding

Coördinator:   Lola Nouwens
Partners:   MCOWH, MCEC

Het doel van dit project is de bouw van een middelbare schoolcomplex met drie klaslokalen, een 
kantoor/lerarenruimte, een opslaglokaal, een ICT-lokaal, een scheikundelaboratorium, een bibliotheek 
en een toilettenblok. In eerste instantie wordt er een noodlokaal gebouwd, voor opvang van de 
scholieren, totdat de volledige school gebouwd is.

5.2 Achtergrond
Sinds begin 2013 wordt bij het weeshuis Mother Cares Orphanage and Welfare Home (MCOWH), 
een eigen school gerund. De school heet Mother Cares Educational Complex (MCEC) en omvat een 
crèche en KG1 tot en met Class6, te vergelijken met ons basisonderwijs. Er wordt les gegeven aan 
kinderen uit het weeshuis en de omgeving. Arme gezinnen krijgen ook de kans om hun kinderen 
naar school te sturen, omdat hier regelingen mee worden getroffen. Zo hoeven sommigen van hen 
alleen bij te dragen aan de lunch. Hiervoor wordt gekeken hoeveel draagkracht de ouders hebben 
voor lesgeld en hoeveel kinderen naar school gaan. Heeft een gezin vijf kinderen, dan betalen 
ze bijvoorbeeld alleen voor de oudste drie. Op die manier wordt het onderwijs zo goed mogelijk 
bereikbaar gemaakt voor iedereen. Gesprekken met ouders uit de omgeving moeten er daarnaast 
voor zorgen, dat het belang van onderwijs overal doordringt. Het afgelopen jaar is gebleken dat dit 
gebeurt. Het aantal aanmeldingen groeit, waardoor er nu ruim 
250 kinderen naar het scholencomplex komen. Eerder hielp 
Stichting Bewa Ghana (SBG) al met uitbreiding van deze school 
door de bouw van een kleuterschool en aanschaf van meubels.

Ghana kent een zogenaamd ‘6-3-4-4-systeem’. Na de kleuterklas 
volgt men zes jaar basisonderwijs, primary school, gevolgd door 
drie jaar laag middelbaar onderwijs, junior high school. Jaarlijks 
sluiten ongeveer 280.000 Ghanese studenten dit af met een 
eindexamen: het basic education certificate examination (BECE). 
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Ongeveer 25% van deze studenten gaat vervolgens 
naar het hoog middelbaar onderwijs, senior high school. 
Vanuit daar kunnen ze doorstromen naar de universiteit. 

Op dit moment zitten er ongeveer 30 kinderen in Class6 
van het MCEC. Aan het einde van dit schooljaar, 2013-
2014, zullen zij – bij voldoende resultaat – overgaan 
naar junior high. De Ghanese overheid geeft een 
vergunning voor de middelbare school, zodra de 
kleuterschool in gebruik is. Vanaf dat moment is MCEC 
bevoegd om les te geven op junior high niveau en 
kunnen zij putten uit het bestand van de overheid van 
gekwalificeerde docenten. 

De vakken die op junior high school worden gegeven, omvatten onder andere scheikunde en ICT. Op 
dit moment heeft het weeshuis hier niet voldoende middelen voor. De wens is geuit om hier speciale 
lokalen voor in te richten, met vaste computers/laptops. Nu moeten studenten om en om op één à 
twee laptops oefenen, waardoor klassikale les onmogelijk is. 
Verder heeft MCOWH al lang geleden de wens geuit een bibliotheek te bouwen. Er is een aantal 
boeken beschikbaar, maar nog geen rustige ruimte waar de kinderen kunnen lezen. Nu doen ze dat 
vaak op hun kamer, maar omdat ze met meerderen op een kamer slapen, is dat niet altijd rustig. 

MCEC wil graag uitbreiden, maar heeft nog niet de financiën om dit te doen. Er is geen gebouw 
beschikbaar, en het ontbreekt aan materialen. Als er niet vóór september iets gebouwd wordt, 
zullen de 30 kinderen die straks het basisonderwijs afronden, buiten de campus les moeten volgen. 
Dit brengt veel kosten met zich mee, niet alleen voor lesgeld, maar ook voor lunch en reiskosten. 
Bovendien brengt de lange afstand tot de stad problemen op het gebied van veiligheid met zich 
mee. Auto-ongelukken komen veel voor in Ghana, omdat de wegen slecht zijn en er weinig toezicht 
is. Het is dan onwenselijk, dagelijks met een bus vol jonge kinderen heen en weer te moeten rijden. 
Het onderwijs in de stad laat bovendien te wensen over: de kinderen worden vaak gepest en/of 
achtergesteld (zowel door klasgenoten als door docenten) omdat zij wees zijn. Lijfstraffen komen 
nog veel voor op openbare scholen in Ghana. Door het onderwijs naar het weeshuis te halen, kan 
beter toezicht gehouden worden op de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met (en tussen) 
de kinderen. Niet alleen de kosten, maar zeker ook de ontwikkeling en leermogelijkheden van de 
kinderen, zijn een reden om de eigen school uit te breiden.

In februari 2014 heeft MCOWH de hulp van SBG gevraagd voor dit project. In juni 2014 heeft SBG 
besloten om de verschillende wensen te bundelen en tot één project te maken: het middelbare 
schoolcomplex. We vinden het belangrijk, dat er voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig zijn. 
Vandaar dat een toiletgebouw wordt toegevoegd aan het complex.

Bron: http://ghana.usembassy.gov/education-of-ghana.html en eigen ervaring.
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5.3 Opzet project
Voor dit project werken we samen met Stichting Bouwen (SB). SB adviseert op het gebied van 
bouwen in verschillende Afrikaanse landen, waaronder Ghana. Zij begeleiden en coördineren 
projecten, waarbij ze altijd met lokale materialen en lokale medewerkers werken. Binnen dit project 
maakt SB de bouwtekeningen en begrotingen, en is ze verantwoordelijk voor het tijdig en correct 
betalen van bouwmaterialen en mankracht. SBG blijft, uiteraard, nauw betrokken bij het project. Voor 
meer informatie over SB, zie de website: www.stichtingbouwen.nl. 
Het project is opgedeeld in drie fases:

• Fase 1: de bouw van een tijdelijk lokaal
• Fase 2: de bouw van drie klaslokalen, een kantoor- en opslagruimte, vier  

    toiletten
• Fase 3: de bouw van een scheikundelab, ICT-lokaal, bibliotheek

De fases worden hieronder toegelicht. In het onderdeel ‘huidige stand van zaken’ is de planning te 
vinden, waarin is opgenomen wanneer deze fases naar verwachting plaats zullen vinden. 

Fase 1
Zoals in de achtergrond van het project uitgelegd, studeren dit 
schooljaar (2013/2014) de eerste kinderen af van het basisonderwijs. 
Zij zullen in september 2014 starten aan de middelbare school. Vóór 
die tijd moet er een ruimte zijn, waar zij les in kunnen krijgen. Omdat 
het onhaalbaar is, vóór september genoeg fondsen voor het hele 
project te werven, is besloten in eerste instantie een tijdelijk lokaal te 
plaatsen. Dit tijdelijke lokaal wordt gebouwd op een betonnen platform, 
waar een houten constructie op komt. Zie hiervoor bouwtekeningen. 
Vanwege beperkte tijd, budget en het aankomende regenseizoen, 
is gekozen om een eenvoudige fundering te leggen. Deze fundering 
wordt dus niet gebruikt in de volgende fases. De houten materialen 
kunnen wel hergebruikt worden. De leerlingen en leraren die les krijgen in het tijdelijke lokaal, zullen 
zo lang gebruik maken van de reeds bestaande faciliteiten van MCEC (toiletgebouw, kantoor, opslag).

Fase 2
Omdat het een groot project betreft en wij nog een relatief kleine stichting zijn, vinden we het niet 
haalbaar het hele schoolcomplex in één keer te plaatsen. Bovendien is het voor de doelgroep prettig, 
als er alvast een basis is, waarop later kan worden voortgebouwd. MCEC heeft aangegeven, graag 
eerst kleinschalig en sober te willen beginnen. Op die manier kunnen fondsen zo breed mogelijk 
ingezet worden. Liever een school met zes eenvoudige lokalen, dan een school met drie, prachtig 
afgewerkte, lokalen. Dit neemt SB mee in de bouwtekeningen. 
Om bovengenoemde reden, is besloten om in fase 2 alleen de basis voor de school te bouwen. 
Dat wil zeggen: drie klaslokalen (JHS 1, 2 en 3), een kantoorruimte, een opslagruimte en sanitaire 
voorzieningen. Laatstgenoemde omvat een toiletgebouw met vier toiletten: één voor jongens, één 
voor meisjes, één voor vrouwelijk personeel, één voor mannelijk personeel. MCEC heeft nu geen 
eigen toiletten, maar maakt gebruik van de toiletten van MCOWH. Met deze uitbreiding hoeven ook 
de leraren van het basisonderwijs, niet meer gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen van het 
weeshuis. Dat is prettig, want MCOWH wil school en privé zoveel mogelijk gescheiden houden. 
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Fase 3
In de derde fase worden de uitbreidingen van de school gebouwd: het scheikundelab, het ICT-
lokaal en de bibliotheek. Naast de bouw, zullen we voor deze fase ook specifieke inventaris moeten 
aanschaffen, zoals scheikundematerialen, laptops/computers en boeken. Dat doen we gedeeltelijk 
door het werven van fondsen en het aanschaffen van (zoveel mogelijk lokaal) materialen, als door 
het inzamelen van materialen. Deze zullen worden verscheept door onze samenwerkingspartner “’t 
IJzerboerke” uit Weert.

5.4 Begroting
Voor fase 1 zijn de bouwtekeningen en begroting gemaakt. 

Onderdeel GHS Euro
Materialen: cement, hout, zand, 
dakplaten

5.082 1.320

Algemeen: transport, 
mankracht, gereedschap

2.984 775

Onvoorziene kosten: 10% 807 210
Management SB: 
bouwtekeningen, begroting, 
coördinatie, mankracht

1.925 500

Totaal 10.798 2.805
Tabel 1: Begroting 16-06-2014, gemaakt door Stichting Bouwen (Koers: 3,85 GHS = €1)

De begroting is gemaakt in GHS. Het exacte bedrag in euro’s wordt bepaald op de dag van 
overboeking. De post ‘onvoorziene kosten’ wordt niet standaard in rekening gebracht. Als er geen 
onvoorziene kosten zijn, hoeft dit bedrag niet overgemaakt te worden. 

Zoals eerder aangegeven, wordt een deel van de materialen hergebruikt in een volgende fase van 
het project.

De begrotingen voor fase 2 en 3 volgen zo spoedig mogelijk. De inventaris wordt na de start van fase 
1 bekeken. Hier kunnen we speciale fondsen voor aanschrijven, zoals Gered Gereedschap en Africa 
ICT Right. 

5.5 Huidige stand van zaken
Op het moment bevinden we ons in de voorbereidende fase van het project. SB maakt op zeer korte 
termijn bouwtekeningen en een begroting. De planning die zij daarbij willen aanhouden, is als volgt:

Week 23-24  SB neemt afmetingen op van bestaande fundering, bespreekt locatie  
    gebouwen fase 2 en 3 met MCOWH;
Week 24-25  SB stuurt bouwtekeningen en begroting van fase 1;
Week 26  SB stuurt overeenkomst voor fase 1, SB stuurt overeenkomst voor betaalde  
    tekeningen en begroting fase 2 en 3;
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Week 27-29  Vakantie van SB – geen activiteiten;
Week 30  Voorbereiding constructie fase 1;
Week 31  Start constructie fase 1;
Week 32-35  Constructie fase 1;
Week 32  SB stuurt eerste bouwtekeningen fase 2 en 3;
Week 34  Bij akkoord eerste tekeningen, stuurt SB begroting fase 2 en 3;
Week 36  SB stuurt definitieve tekeningen fase 2 en 3;
Week 37  SB stuurt overeenkomst voor fase 2 en 3.

Voor fase 1 hoeft geen fondsenwerving meer plaats te vinden. De voorbereiding voor de 
fondsenwerving voor fase 2 en 3 is in week 23 gestart. Wanneer de begroting en tekeningen 
beschikbaar zijn, dus naar verwachting in week 37, kunnen de eerste aanvragen voor fondsen 
opgestuurd worden.

5.6 Projectactiviteiten verleden
Februari 2014  MCOWH vraagt SBG om hulp bij het bouwen van een junior high school
Mei 2014  SBG bespreekt de mogelijkheden binnen het bestuur en met SB
Juni 2014  SBG besluit dit project te starten, in samenwerking met SB
    SB bezoekt het project en schrijft op basis daarvan een plan. SB stuurt  
    bouwtekeningen en begroting voor fase 1.
Juli 2014:  De financiën voor fase 1 zijn rond. Het geld is overgemaakt naar Ghana.

5.7 Projectactiviteiten toekomst 
Onder punt 0.5 ‘Huidige stand van zaken’ is aangegeven welke activiteiten er op korte termijn 
gepland zijn. Zodra de bouwtekeningen en begrotingen voor fase 2 en 3 gemaakt zijn, begint de 
fondsenwerving. Naar verwachting duurt dit een jaar voor fase 1 en nog zes maanden tot een jaar 
voor fase 2.
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ZONNEPANELEN ‘LIGHTS-ON GHANA’ (AFGEROND) 

6.1 Algemene gegevens 

Nummer project:  PZ-01
Soort project:   Bevordering zelfredzaamheid
Titel project:   Lights-on Ghana

Locatie:   Agona Swedru, Ghana
Doelgroep:   MCOWH
Periode:   september 2012 – februari 2014 
Status:    Afgerond

Coördinator:   Ilse Solon
Partners:   MCOWH, ES

Het project ‘Lights-on’ had als doel de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen voor het weeshuis 
Mother Cares Orphanage & Welfare Home. We hebben een zogenaamd ‘comfortsysteem’ opgezet, 
waarbij geproduceerde energie wordt opgeslagen in een back-up systeem. Wanneer de stroom via 
het elektriciteitsnetwerk uitvalt, wordt het back-up systeem ingeschakeld en kan de zelf opgewekte 
energie worden gebruikt. Daarmee wordt continuïteit van comfort en veiligheid gegarandeerd. Dit 
project had als subdoel het voorlichten van de doelgroep over duurzame energie.

6.2 Achtergrond
Net zoals in vele andere landen in Afrika, heeft men in Ghana vaak te kampen met het zogenaamde 
light off. In Ghana is het elektriciteitsnetwerk niet zo goed als wij in Europa gewend zijn. Terwijl wij 
gewend zijn om elk moment van de dag van stroom gebruik te kunnen maken, werkt dat in Ghana 
anders. Het elektriciteitsnetwerk is onbetrouwbaar er is 
een slechte kwaliteit van energie. Het komt met grote 
regelmaat voor dat het netwerk stil valt, zowel gepland 
als ongepland. Bij bezoeken aan het weeshuis was 
gebleken dat het stroomuitval voor veel ongemak zorgt, 
zowel op het gebied van comfort als op het gebied van 
veiligheid. Wanneer de stroom uitvalt, zitten 75 kinderen 
en de medewerkers zonder stroom; zak- en olielampen 
bieden op dit moment de enige oplossing voor dit 
probleem. Tijdens bezoeken aan het project werd het 
ons duidelijk dat dit geen wenselijke situatie is en dat 
een verbetering op dit gebied belangrijk was.
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In september 2012 kwam er een mooie kans voor SBG: een groot bedrijf in de vastgoedsector wilde 
ons geld doneren ten behoeve van een project gericht op duurzaamheid.
In overleg met MCOWH en na advies van Stichting Bouwen is gekozen om zonnepanelen te plaatsen 
en daarmee een verbetering aan te brengen in de huidige situatie wat betreft energietoevoer aan het 
weeshuis.

6.3 Opzet project
Voor dit project heeft SB ons voorgesteld aan Energiebau Sunergy, expert op het gebied van zonne-
energie. ES koopt zonnepanelen, transporteert deze naar Ghana en installeert ze. Bovendien geeft 
zij instructies voor verder gebruik en onderhoud. Voor meer informatie over deze partner, zie www.
energiebau-sunergy.de.

Na overleg met ES is besloten te kiezen voor een zogenaamd ‘comfortsysteem’, waarbij 
geproduceerde energie wordt opgeslagen in een back-up systeem. Wanneer de stroom via het 
elektriciteitsnetwerk uitvalt, wordt het back-up systeem ingeschakeld en kan de zelf opgewekte 
energie worden gebruikt. Op die manier wordt continuïteit van energie gewaarborgd. Koelkasten met 
voedsel blijven altijd gekoeld en er kan ook na zonsondergang (zeven uur ’s avonds) gestudeerd 
worden. Het aantal zonnepanelen is gebaseerd op het energieverbruik van het weeshuis en is 
voldoende om bij enige regelmaat van alle benodigde energie te voorzien.

6.4 Begroting
Onderstaande begroting is gemaakt op 17 september 2012 door ES en omvat zowel de aanschaf van 
materialen als kosten voor transport. Kosten voor installatie zijn bij de prijs inbegrepen. 

Onderdeel Aantal Prijs in €
Schott Perform (solar module) 2   584,00
Set of mounting system 2   144,00
Steca charge controller 1     72,00
Hoppecke battery bench, 
5 OPzS Solar.Power 520

1
1

  180,00
  174,00

Hoppecke Battery bank, 5OPzS 520 1 2949,00
Studer Inverter 1 1545,00
Battery Isolator Switch, BS-160 1 299,00
Support installation : cables, connectors, AC 
Distribution, Acid, switch, stand

Set   250,00

Totaal 6.147,00

Tabel 4. Overzicht van de bouwkosten voor de veeboerderij. De originele begroting is gemaakt in euro’s. 
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6.5 Huidige stand van zaken
Het project is afgerond. De zonnepanelen zijn op het weeshuis geplaatst. We zijn nog in overleg met 
ES om het systeem te optimaliseren voor het gebruik in het weeshuis. 

6.6 Projectactiviteiten verleden
Het project is gestart in september 2012 en afgerond in februari 2014.

September 2012: Officiële oprichting stichting.
    In overleg met ES is de exacte invulling van het project bepaald; er is in Ghana  
    nagegaan hoeveel energie er nodig is; ES heeft de pro forma rekening  
    gemaakt; 
Oktober 2012:  Het project is aangemeld op de 1%CLUB; het crowdfunden is begonnen; het  
    bedrijf wat wilde sponsoren heeft aangegeven niet het gehele bedrag voor het  
    project te kunnen doneren;
November 2012: Subsidie gemeente Boxtel ontvangen in het kader van ‘buitenlands beleid’;
December 2012:  Bezoek voorzitter en secretaris aan Ghana, waar is uitgelegd wat de exacte  
    invulling wordt van dit project.
Januari 2013:  Via het internet zijn diverse organisaties gevonden die zich bezighouden met  
    duurzame energie (al dan niet in het buitenland) en die we mogelijk kunnen  
    benaderen. Er is via 1%CLUB actief gewerkt aan het crowdfunden.
Februari 2013:  Mogelijkheden onderzocht om MCOWH te laten informeren over zonne- 
    energie, overleg met 1%CLUB, tips ontvangen en ingezet m.b.t. crowdfunden. 
Maart 2013:  Start crowdfunden
April 2013:  Crowdfunden
Mei 2013:  Crowdfunden
Juli 2013:  Einde crowdfunding
Augustus 2013:  Betaling vanuit crowdfunding.
September 2013: Definitieve overeenkomst met ES
December 2013: Presentatie bij Rotary Boxtel, Haaren, Oirschot. Ontvangen donatie, hiermee is  
    de begroting rond.
Januari 2014:  Plaatsing van systeem. Het project is hiermee afgerond. 

6.7 Projectactiviteiten toekomst
De zonnepanelen zijn geschonken aan MCOWH, dus na het afronden van het project worden zij 
verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van de zonnepanelen. Dit betekent uiteraard niet 
dat begeleiding vanuit de stichting ophoudt. Bovendien is het bedrijf wat de zonnepanelen heeft 
geplaatst, ES, altijd bereikbaar voor eventuele vragen.

De batterijen van het back-up systeem moeten na een aantal jaren vervangen worden. Na hoeveel 
jaren dat precies is, hangt af van het gebruik. ES heeft aangegeven dat de batterijen normaliter drie 
tot vijf jaar meegaan. Als het zover is, dan zal de stichting er op toezien dat er nieuwe batterijen 
gefinancierd worden.
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De voorlichting over de voordelen van duurzame energie moet naar onze mening niet beperkt blijven 
tot kennisoverdracht: SBG hoopt in de toekomst bij meer projecten daadwerkelijk gebruik te kunnen 
maken van duurzame energie, bijvoorbeeld in de vorm van zonnepanelen. 
De fondsenwerving voor het project liep voorspoedig. Voor dit project is voor de eerste keer gebruik 
gemaakt van crowdfunding. Dat ging redelijk goed, hoewel er meer tijd in gestoken moet worden, dan 
initieel gedacht. 

De plaatsing van het systeem ging goed, hoewel zich kort 
erna wat problemen voordeden vanwege de bedrading 
van het weeshuis. Een leerpunt voor een volgende keer 
is dan ook, dat vooraf goed wordt gecontroleerd of de 
basis voor een dergelijk systeem voldoende is en wie waar 
verantwoordelijk voor is. Deze afspraken zullen we beter 
schriftelijk vastleggen. Nu is veel telefonisch gegaan, wat 
het later moeilijk maakte te achterhalen wat precies was 
afgesproken. 
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VEEBOERDERIJ

7.1 Algemene gegevens 

Nummer project:  PZ-02
Soort project:   Bevordering zelfredzaamheid
Titel project:   Veeboerderij

Locatie:   Agona Swedru, Ghana
Doelgroep:   MCOWH
Periode:   februari 2012 – september 2014 (verwacht)
Status:    Uitvoering

Coördinator:   Ilse Solon
Partners:   MCOWH

Dit project heeft als doel het financieren van de bouw en het ondersteunen bij de start van een 
veeboerderij met kippen voor het weeshuis Mother Cares Orphanage and Welfare Home. Het project 
leidt tot hogere zelfredzaamheid van het weeshuis.

7.2 Achtergrond
Het weeshuis geeft wekelijks, dan wel dagelijks, veel geld uit aan het voeden en verzorgen van de 
kinderen. Momenteel worden de meeste boodschappen gedaan op de lokale markt. Hier worden alle 
belangrijke producten gekocht: rijst, groentes, vis en eieren. Zoals overal in de wereld, blijven ook 
hier de prijzen van het voedsel stijgen. Het eetpatroon van de kinderen is voedzaam, maar weinig 
variabel. Daarom heeft het weeshuis al een eigen moestuin aangelegd waar een aantal gewassen 
wordt geteeld. Zo probeert men zelfvoorzienend te worden door tomaten, uien, pepers, kruiden, yam 
en plantain te verbouwen. Deze ingrediënten zijn de basis voor vele maaltijden, zoals stoofpotjes of 
een rijstmaaltijd. 

Wat mist in de huidige situatie zijn dierlijke producten. Vlees, vis en eieren zijn duur om in te kopen, 
maar wel noodzakelijk voor een uitgebalanceerde voeding. Er wordt al een aantal kippen gehouden 
op het terrein, maar deze kippen lopen los rond en er is geen controle op voeding, groei en eventuele 
ziektes. In juli 2009 gaf MCOWH aan in de toekomst een veeboerderij te willen starten, waar op 
een gecontroleerde manier meerdere soorten dieren kunnen worden gehouden, waaronder kippen, 
schapen en geiten. Dit zorgt voor een meer zelfredzame situatie wat betreft melk, eieren en vlees. 

Tijdens het bezoek van onze bestuursleden aan het weeshuis in februari 2012 is besloten om deze 
veeboerderij tot een project te maken. Het project omvat zowel de financiering van de bouw, als 
ondersteuning bij het starten van de boerderij. In eerste instantie omvat dit project meer specifiek de 
bouw en start van een veeboerderij met kippen. 
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7.3 Opzet project
De veeboerderij is op het terrein van MCOWH gebouwd, door MCOWH zelf. Er is een gebouw 
geplaatst met drie verblijven. 

Zoals gezegd begint het project met het houden van kippen. Er worden hennen en kuikens gekocht, 
welke door het weeshuis zelf zullen worden grootgebracht. Door een haan bij de hennen te plaatsen, 
wordt de populatie in stand gehouden. Dagelijks zullen eieren worden geraapt, die in eerste instantie 
gebruikt zullen worden voor eigen voeding. Eventuele overschotten aan eieren worden verkocht op 
de markt of aan bezoekers. 

Voor het project werken we samen met MCOWH. Niet alleen zijn zij de directe doelgroep van dit 
project, ze leveren ook mankracht en vakmanschap voor de bouw en start van de boerderij. Één 
van de vaste medewerkers, Francis Acquah, is aangesteld als aanspreekpunt en zal in Ghana het 
gehele proces begeleiden. Daarnaast volgt één van de jongvolwassenen een studie in de richting van 
landbouw en stelt hij zijn kennis en vaardigheden beschikbaar voor allerhande taken. 

De rol van Stichting Bewa Ghana in dit project is voornamelijk de financiering van de aanschaf 
van de dieren. MCOWH is afhankelijk van donateurs en er komt niet genoeg geld binnen om dit 
soort projecten uit te kunnen voeren. Naast financiële ondersteuning geeft SBG voorlichting over 
het houden van vee en het starten van een kleine onderneming. Deze expertise kan ook worden 
gedoneerd door particulieren en bedrijven.

In eerste instantie werd het project opgedeeld in drie fasen:
1. De bouw van de daadwerkelijke boerderij;
2. De aanschaf van de kippen en materiaal om deze kippen te houden;
3. De start van de veeboerderij.
Hier is voor gekozen omdat MCOWH aangaf deze manier van werken prettig te vinden en het voor 
ons het voordeel biedt om pas de volgende fase te ondersteunen als de eerdere fase is afgerond. 
Aangezien wij samenwerking met de lokale bevolking als zeer belangrijk beschouwen, zullen we in dit 
project op de Ghanese manier te werk gaan. Dat houdt in dat pas wanneer fase 1 is afgerond wordt 
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gekeken naar de kosten voor fase 2. Dit heeft tevens te maken met de enorme schommelingen in 
prijzen in Ghana. 

In januari 2014 bleek dat MCOWH zelf voldoende sponsors had gevonden om fase 1 af te ronden: 
het gebouw was al geplaatst. Wij hadden ook hier in Nederland fondsen geworven. Dat geld is toen 
gebruikt voor fase 2. Onze bijdrage aan de veeboerderij begint dus eigenlijk daadwerkelijk bij fase 2. 

7.4 Begroting
De begroting die we hadden voor fase 1 werd gemaakt op 9 juni 2012 door MCOWH en was in GHS. 
Het totaal bedroeg GHS15.778, dat in juni 2012 ongeveer €7170,98 was. Toen in januari 2014 bleek 
dat het gebouw al geplaatst was, is gevraagd naar een begroting voor fase 2: de aanschaf van de 
kippen. Deze bleek moeilijk op te geven, omdat de prijs van kippen (zoals al het voedsel in Ghana) 
dagelijks fluctueert. In overleg met MCOWH is besloten om GHS10.000 uit te trekken voor fase 2. Op 
dat moment (januari 2014) was dit €3335,00.

Met dat geld worden de volgende zaken bekostigd:
- Aanschaf gaas voor het gebouw, dit ontbrak nog aan de huidige eerste fase,
- Aanschaf 50 kippen,
- Aanschaf voedsel en medicatie voor deze kippen.

Geld dat overblijft, wordt bewaard voor onverwachte kosten tijdens de start van de veeboerderij (fase 
3).

7.5 Huidige stand van zaken
Het project bevindt zich in fase uitvoering. Het geld is opgehaald en aan Ghana gedoneerd. Omdat 
er te veel kinderen naar de school Mother Cares Educational Centre (MCEC) kwamen, is het gebouw 
van de veeboerderij in eerste instantie gebruikt als schoolgebouw (zie ook PO-03). Het geld is apart 
gelegd, totdat de kleuterschool af is. Dan worden de kippen aangeschaft en kan men beginnen met 
fase 3: de start van de veeboerderij. Naar verwachting is dit in augustus/september 2014.

7.6 Projectactiviteiten verleden
Februari 2012:  Start project.
April 2012:  Begroting en plan voor de bouw ontvangen.
Juli-augustus 2012: MCOWH heeft de grond bepaald waar de boerderij op gebouwd zal worden en  
    heeft de ruimtes omheind met stenen. Er is een begin gemaakt met de f 
    fundering. Deze start is niet bekostigd door SBG, maar door een externe  
    donateur.
September 2012: Officiële oprichting stichting.
    Op verzoek van SBG heeft MCOWH geïnventariseerd wat kippen kosten op de  
    markt. Gebleken dat de prijzen nogal schommelen.
December 2012: Bezoek aan Ghana door voorzitter en secretaris. Het project is besproken,  
    MCOWH gaf aan graag in fasen te werk te gaan. Akkoord met de locatie van  
    de boerderij. We hebben diverse informatiebrochures en –folders over het  
    houden van vee in Afrika meegenomen en overgedragen.
Januari 2013:  We zijn akkoord gegaan met het werken in fasen. 
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Februari 2013:  De oriëntatiefase is afgesloten.
Maart 2013:  Start fondsenwerving.
December 2013: Fondsenwerving is grotendeels rond. Contact met MCOWH over stand van  
    zaken. 
Januari 2014:  MCOWH laat weten dat het gebouw al is geplaatst. MCOWH legt uit waarom  
    begroting voor fase 2 lastig is. Overleg binnen bestuur over fase 2. Besloten  
    om mee te gaan in de voorgestelde fasen: een bepaald bedrag wordt  
    beschikbaar gesteld voor fase 2 en we evalueren na enige tijd of dit voldoende  
    is.
Februari 2014:   GHS 10.000 aan MCOWH overgemaakt, dit wordt geparkeerd voor het project.
Juli 2014:  De kleuterschool is klaar, dus in principe kan het project verder gaan. Omdat er  
    nog maar twee weken les is, wordt besloten ook deze laatste weken in de  
    veeboerderij les te geven. Tijdens de schoolvakantie zal een start gemaakt  
    worden met het houden van kippen. 

7.7 Projectactiviteiten toekomst
Als de kippen zijn aangeschaft, zal SBG in ieder geval gedurende 
één jaar beschikbaar zijn voor advies en eventuele financiële 
ondersteuning. Naar verwachting loopt het project dan zelf. 
Zoveel mogelijk wordt direct uit handen gegeven. 
In de toekomst willen we dit project uitbreiden met andere dieren, 
zoals koeien, schapen en geiten. Een andere mogelijkheid die 
we open houden, is het actiever betrekken van de kinderen in het 
weeshuis en de omgeving bij dit project, zodat het niet alleen een 
project voor zelfredzaamheid wordt, maar ook een leerproject 
voor de kinderen. 
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BOREHOLE (WATERPOMP)

8.1 Algemene gegevens 

Nummer project:  PZ-03
Soort project:   Zelfredzaamheid
Titel project:   Bore hole

Locatie:   Agona Swedru, Ghana
Doelgroep:   Mother Cares Orphanage & Welfare Home, 
     Mother Cares Educational Complex
Periode:   November 2013 – september 2014 (verwacht)
Status:    Fondsenwerving

Coördinator:   Ilse Solon
Partners:   Stichting Bouwen, Aquatic Solutions

Het project ‘Bore hole’ heeft als doel een waterpomp te plaatsen op het terrein van Mother Cares 
Orphanage and Welfare Home (MCOWH). Door het plaatsen van een waterpomp krijgen de kinderen 
en medewerkers van het weeshuis, en de kinderen die op het terrein naar school gaan, toegang tot 
schoon en voldoende drinkwater. 

8.2 Achtergrond
Drinkwatervoorziening is in Ghana niet iets vanzelfsprekends. Voor de circa zeven miljoen inwoners 
die in Ghana toegang hebben tot drinkwater, zijn er slechts 350.000 huisaansluitingen. In de steden 
is men veelal afhankelijk van openbare tappunten. Ook hebben veel mensen een illegale aansluiting. 
Een directe aansluiting garandeert helaas niet altijd water. Wanneer 
er gewoonweg te weinig water in het land beschikbaar is, wordt er in 
delen van het land gedurende bepaalde tijd geen water aangevoerd.
 
Veel voorkomende problemen rondom het water zijn waterverlies en 
watervervuiling. Van de 100 liter die in het netwerk wordt gepompt, is 
maar de helft terug te vinden in de meterstanden van de aansluitingen. 
De andere helft wordt illegaal afgetapt, verdwijnt door lekkages of 
administratieve fouten. Het water dat door de waterleidingbedrijven 
wordt geproduceerd is van drinkwaterkwaliteit, maar in de 
leidingen raakt het water vervuild. Dit komt door onderproductie en 
elektriciteitsstoringen die regelmatig voorkomen. Daardoor valt de druk 
weg en kan vervuiling optreden.
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MCOWH heeft een wateraansluiting. Echter wordt er, zoals hierboven uitgelegd, niet altijd water 
geleverd. Bovendien is het relatief duur om kraanwater te gebruiken, al helemaal omdat er tachtig 
kinderen in het weeshuis woonachtig zijn. Daarom wordt regenwater opgevangen en dat wordt door 
middel van purifying tablets gereinigd (als er geld is om die aan te schaffen). De kinderen gebruiken 
het om zich te wassen, tanden te poetsen, kleding te wassen en vaak ook om te drinken. Wanneer 
er niet genoeg water in de watertank zit, moeten de kinderen in een van de omliggende dorpen water 
gaan halen. Medio 2012 zijn er twee waterputten geslagen door een buitenlandse weldoener in de 
buurt van het weeshuis. Deze putten staan echter momenteel droog. Een ander probleem is dat de 
putten niet eenvoudig af te dekken zijn, waardoor er vuil en insecten in het water komen. Ook is er al 
een slang gevonden in water dat uit deze put naar boven werd gehaald. 

Joyce Obeng, oprichtster en moeder van het weeshuis, heeft al vaker uitgesproken erg graag een 
bore hole tot haar beschikking te hebben. Het verschillen tussen een waterput en een borehol is dat 
bij de laatstgenoemde het water omhoog wordt gepompt, terwijl in een waterput een ‘open’ verbinding 
naar beneden is. Zij ziet een borehole als een duurzame oplossing, omdat een bore hole een 
gesloten systeem is dat schoon grondwater levert. Gezien de armoede en ongezond gebruik van het 
water in de omgeving, heeft Stichting Bewa Ghana (SBG) besloten de mogelijkheden voor een bore 
hole te onderzoeken. 

In samenwerking met Stichting Bouwen (SB) heeft SBG twee keuzes overwogen: een handpomp en 
een pomp op zonne-energie. De keuze is gevallen op de handpomp, omdat:

- Een pomp op zonne-energie bijna één keer zo duur is als een handpomp. MCOWH gaf aan  
  dan liever dat geld in een ander project te steken en daar waren wij het mee eens;

- Er nog niet veel bekend is over de werkzaam- en duurzaamheid van pompen op zonne- 
  energie. Het is niet duidelijk in hoeverre ze aan slijtage onderhevig zijn en/of onderdelen  
  interessant zijn voor dieven;

- Een handpomp net zo snel/veel water geeft als een pomp op zonne-energie.

Bron: http://www.agentschapnl.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/ghana/
mvo-ghana/milieu/water en eigen ervaringen. 

8.3  Opzet project
Voor de borehole wordt een gat geboord van ongeveer 60 meter diep, waar vervolgens een 
handpomp op wordt geplaatst. De locatie hiervoor is bepaald door MCOWH, hoewel de exacte locatie 
afhangt van het onderzoek dat voorafgaand aan plaatsing wordt gedaan om de hoeveelheid water in 
de grond te meten. 

Het gehele proces wordt (be)geleid door Stichting Bouwen (SB). Zij coördineren het project, 
sturen het drillbedrijf aan en plaatsen de omheining van de waterpomp (inclusief betonnen vloer). 
Het drillbedrijf, Aquatic Solutions (AS), is verantwoordelijk voor het boren en het plaatsen van de 
handpomp zelf. 

Na plaatsing wordt een onderzoek gedaan in het laboratorium, dat aangeeft in hoeverre het water van 
drinkwaterkwaliteit is. Vooraf wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met eventuele vervuilende 
factoren in de omgeving, zoals een toiletgebouw. Echter kan niet van te voren worden gegarandeerd 
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dat er drinkwater wordt opgepompt.
SB en AS dragen het project na plaatsing direct over aan MCOWH. Het weeshuis zal de pomp 
zelf beheren. SBG blijft beschikbaar voor advies en eventuele financiële ondersteuning voor het 
onderhoud. 
8.4 Begroting
De begroting is op 22-04-2014 gemaakt door Stichting Bouwen. Op 24-07-2014 is deze aangepast 
naar huidige prijzen.

Onderdeel Prijs in GHS Prijs in EUR
1. Bouwkosten
Betonnen plaat 754 184
Zand en gravel 424 103
Drillen 7.300 1.780
Pomp 2.600 634
Totaal 11.078 2.702

2. Algemene kosten
Transport 110 27
Gereedschap 731 178
Arbeid 120 29
Totaal 961 234

3.Onvoorziene kosten 10% 3.704 903

4. Management kosten 
Stichting Bouwen

3.075 750

Subtotaal 18.817 4.590
Tabel 6. Overzicht van de kosten van de bore hole. De koers van EUR1=GHS4,10 is aangehouden. 
Begroting gemaakt door Stichting Bouwen.

8.5 Huidige stand van zaken
De opzet van het project is bepaald. Sinds maart 2014 werven we fondsen. In juli 2014 zijn alle 
benodigde fondsen geworven. 

8.6 Projectactiviteiten verleden
Het idee voor het project is ontstaan in Ghana in december 2012. Een jaar later vonden wij 
mogelijkheid hier iets mee te doen. Het project loopt sinds september 2013.
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December 2012: MCOWH spreekt uit behoefte te hebben aan schoon water.
September 2013: Benaderen van SB voor informatie en offerte.
November 2013: Ontvangen van offerte en bespreken hiervan in het bestuur. Start oriëntatiefase. 
December 2013: Bepalen welk type waterpomp (handpomp/zonne-energie)
Januari 2014:  SBG en SB zijn ter plekke, locatie pomp is bepaald.
Februari 2014:  Frequent contact met SB over de randvoorwaarden, keuze valt op handpomp.
Maart 2014:  Start fondsenwerving (Protestantse Kerk gemeente Boxtel)
April 2014:   Donatie Protestantse Kerk
Mei 2014:   Definitieve begroting SB en akkoord projectovereenkomst.
   Aanschrijven mogelijke fondsen.
Juli 2014:  Donatie Share4More foundation. De financiën zijn daarmee rond. 
   Bijgewerkte begroting ontvangen. 

8.7 Projectactiviteiten toekomst
Nu het volledige benodigde bedrag beschikbaar is, zullen we overgaan tot uitvoering. Dit gaat in 
samenwerking met SB.

In principe wordt dit project afgesloten zodra de handpomp is geïnstalleerd en goed blijft werken. Er 
zijn verder geen activiteiten ter uitbreiding van dit project gepland.



Projectplan Stichting Bewa Ghana 2014

ALGEMENE ONDERSTEUNING MCOWH

9.1 Algemene gegevens 

Nummer project:  PA-01
Soort project:    Algemeen
Titel project:   Algemene ondersteuning Mother Cares Orphanage and Welfare Home

Locatie:   Agona Swedru, Ghana 
Doelgroep:   MCOWH 
Periode:   Oktober 2006 – onbepaald  
Status:    Lopend 

Coördinator:   Lola Nouwens
Partners:   MCOWH 

Binnen dit project bieden we algemene ondersteuning aan het weeshuis Mother Cares Orphanage 
and Welfare Home in Agona Swedru. Deze ondersteuning is zowel financieel als adviserend van 
aard.

9.2 Achtergrond
MCOWH werd opgericht door Madam Joyce Obeng, een Ghanese vrouw die zelf niet door haar 
biologische ouders werd opgevoed. Wetende hoe het voelt door je ouders in de steek te zijn gelaten, 
startte zij in 2005 een weeshuis. In eerste instantie zorgde zij, naast haar eigen twee kinderen, voor 
vijf kinderen. Het weeshuis groeide en tegenwoordig wonen er ongeveer 75 kinderen, waarvan de 
ouders zijn overleden of wiens ouders niet voor hen kunnen zorgen. Kijk voor meer informatie over 
het weeshuis op http://www.mothercareorphanagehome.org/index.htm. 

Het weeshuis is volledig afhankelijk van financiële en materiële giften. Deze komen zowel uit Ghana 
als uit het buitenland. Stichting Bewa Ghana ondersteunt dit weeshuis sinds het eerste bezoek in 
oktober 2006 op diverse gebieden. Diverse van onze projecten hebben als doel het zelfredzaam 
maken van MCOWH. Tot de tijd dat ze volledig self-supporting zijn, loopt dit project waarbinnen 
algemene ondersteuning aan het weeshuis wordt gegeven.

9.3 Opzet project
Buiten de projecten ten behoeve van beter onderwijs en grotere zelfvoorziening, ondersteunt Stichting 
Bewa Ghana het weeshuis Mother Cares Orphanage and Welfare Home in algemene zin. Daar valt 
onder andere voeding, hygiëne & zorg, entertainment en promotie voor het weeshuis onder. Al sinds 
2006/2007 hebben we op dit gebied veel kunnen bereiken. 
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Geld dat bij de stichting binnenkomt door giften of verkoop wordt voor een deel gebruikt voor 
dit project. De andere projecten krijgen daarbij voorrang, omdat onze focus op onderwijs en 
zelfredzaamheid ligt. Het komt voor dat MCOWH aangeeft dringend behoefte te hebben aan 
bepaalde materialen voor bijvoorbeeld gezondheidszorg, of dat de voedselvoorraad dusdanig beperkt 
is, dat dit op korte termijn tot problemen zou leiden. Als de financiële middelen van de stichting ruimte 
bieden om hier op in te springen, helpen we graag. 
Het komt voor dat mensen een donatie doen ten behoeve van een sociale activiteit met de kinderen. 
Die donaties scharen wij onder dit project en gebruiken we voor uitjes of traktaties voor de kinderen 
van MCOWH. Onder dit project zamelen we ook materialen in voor het weeshuis, zoals kleding en 
speelgoed. Tot slot valt onder dit project ook de promotie van het weeshuis, zowel in Ghana als in 
Nederland.

9.4 Begroting
Voor dit project is geen specifieke begroting beschikbaar, omdat het een vrij breed ingestoken project 
is. Om donateurs een idee te geven van de prijzen in Ghana, hebben we een overzicht gemaakt van 
enkele kosten op het gebied van voedsel, hygiëne en gezondheid. Dit overzicht is op te vragen en zal 
gedeeltelijk op de website zichtbaar zijn.

Donateurs kunnen een bepaalde activiteit of aanschaf van materialen sponsoren. Uiteraard staat het 
donateurs vrij een willekeurig bedrag te doneren voor dit project. Donaties van materialen die niet 
onder één van de andere projecten te scharen zijn, worden automatisch tot dit project gerekend. 

Kennis en tijd kan gedoneerd worden ten behoeve van promotie van het weeshuis. Hieronder valt 
bijvoorbeeld het ontwerpen en bijhouden van een website voor het weeshuis (zie projectactiviteiten 
verleden).

9.5 Huidige stand van zaken
Op dit moment kunnen particulieren en bedrijven financiële of materiële giften doen. We zijn op dit 
moment op zoek naar schooltassen, (school)schoeisel en ander schoolmateriaal. Verscheping wordt 
ons gedoneerd door ’t IJzerboerke” uit Weert.



Projectplan Stichting Bewa Ghana 2014

9.6 Projectactiviteiten verleden
Onder dit project is sinds oktober 2006 veel gedoneerd en ondernomen. Onderstaande 
projectactiviteiten dienen ter voorbeeld van wat zoal onder dit project valt en vormen geenszins een 
volledig overzicht.

December 2006: Aanschaf kerstcadeautjes voor alle kinderen (30) en medewerkers (5).
Mei 2007:  Excursie naar het strand met alle kinderen en medewerkers.
Juli 2008:  Excursie naar het strand met alle kinderen en medewerkers.
Augustus 2009: Excursie naar het strand met alle kinderen en medewerkers.
Januari 2011:  Excursie naar het strand met alle kinderen en medewerkers.
Maart 2011:  Verscheping bijna 200 nieuwe, gedoneerde tandenborstels.
Oktober 2011:  Start samenwerking Waagmaker Communicatie (www.waagmaker.nl) en Studio  
    Rabarber (www.studiorabarber.nl) voor opfrissen logo en huisstijl van het  
    weeshuis en maken van een website voor het weeshuis.
Maart 2012:  Excursie naar het strand met alle kinderen en medewerkers.
Mei 2012:  Afronden samenwerking Waagmakers Communicatie en Studio Rabarber.  
    Website MCOWH online.
September 2012: Officiële oprichting stichting.
December 2012: Aanschaf kerstcadeautjes voor alle kinderen (75) en medewerkers (15).
Januari 2013:  Website MCOWH aangepast qua uiterlijk en op tekstniveau, website vertaald  
    naar het Engels. Domeinen geregistreerd zodat de website toegankelijker is  
    vanuit Ghana (www.mother-cares.com, www.mothercares-orphanage.com). 
December 2013: Bijdrage voor kerstmaaltijden.
Februari 2014:  Excursie naar het strand met alle kinderen en medewerkers.
April 2014:  Het weeshuis heeft zelf een website gemaakt en beheert deze (http://www. 
    mothercareorphanagehome.org/index.htm). 

Tijdens bezoeken van bestuursleden wordt altijd een aantal kinderen meegenomen naar de stad, wat 
door hen als een uitje wordt beschouwd. Ook wordt ieder jaar een bezoek gebracht aan het zwembad 
van een hotel vlakbij, waar de kinderen in groepjes van ongeveer vijf kunnen zwemmen. Bij ieder 
bezoek worden de kinderen regelmatig getrakteerd op fruit, ijs en ander lekkers.

Door de jaren heen hebben we veel (tweedehands) speelgoed en kleding naar het weeshuis 
gebracht, met regelmaat medicijnen en andere artikelen op het gebied van hygiëne en zorg 
gedoneerd en bij ieder bezoek inkopen op de markt kunnen doen om de voedselvoorraad aan te 
vullen. 

Tot slot hebben we binnen dit project op kleine schaal financiële ondersteuning geboden voor de 
uitvoering van culturele activiteiten zoals drum- en danslessen (sinds 2008) en lessen voor de 
marching band (sinds 2012). Dit zijn initiatieven vanuit MCOWH.

9.7 Projectactiviteiten toekomst
Omdat we streven naar een situatie waarin het weeshuis niet afhankelijk is van binnen- en 
buitenlandse donateurs, hopen we binnen dit project de focus steeds meer te verplaatsen van 
aanschaf en donatie van noodzakelijke artikelen naar extra’s voor de kinderen. 
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MOTHER CARES GIRL CHILD FOUNDATION

10.1 Algemene gegevens 

Nummer project: PA-02 
Soort project:  Algemene ondersteuning
Titel project:  Mother Cares Girl Child Foundation

Locatie:  Gomoa Benso, Ghana
Doelgroep:  Meiden in Gomoa Benso / Mother Cares Girl Child Foundation 
Periode:  Februari 2014 – onbepaald  
Status:   Lopend

Coördinator:  Lola Nouwens
Partners:  MCOWH, MCGCF

Sinds februari 2014 ondersteunt Stichting Bewa Ghana een nieuw project: de Mother Cares Girl Child 
Foundation (MCGCF). Omdat dit project nog maar net is gestart en de invulling er van nog bepaald 
moet worden, is voor dit project (nog) geen uitgebreid projectplan geschreven. Onderstaande is een 
samenvatting van het project.

10.2 Samenvatting project
Deze organisatie werd opgericht door Joyce Obeng (tevens oprichtster en moeder van het weeshuis 
Mother Cares Orphanage and Welfare Home) in haar geboorteplaats Gomoa Benso. Het richt zich 
op jongvolwassen meisjes, in de leeftijd van ongeveer 11 tot 21, die nog thuis wonen. De gezinnen 
zijn vaak arm en het belang van goed onderwijs wordt door de ouders niet altijd gezien. De afgelopen 
jaren is gebleken dat veel van deze meiden, 
als er niet wordt ingegrepen, de verkeerde kant 
op gaan. Tienerzwangerschappen, prostitutie, 
uit huis plaatsing, drugs- en alcoholmisbruik – 
het zijn voorbeelden van problemen waar zij 
tegenaan lopen. 

Joyce probeert dit te voorkomen, in eerste 
instantie door voorlichting te geven. Hierbij ligt 
de focus niet alleen op de meiden zelf, maar 
zeker ook op de ouders. Zij worden vooral 
aangespoord de kinderen te ondersteunen bij 
hun opleiding en hen ruimte te geven om te 
leren, in plaats van ze bijvoorbeeld na school 
meteen te laten helpen in het huishouden 
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of op het land. De meiden zelf krijgen onder andere voorlichting op gebied van mannen, seks, 
persoonlijke hygiëne (met bijzondere aandacht voor hygiëne tijdens de menstruatie), mogelijkheden 
tot doorstuderen, en respectvol omgaan met jezelf en anderen.

Het verzorgen van wees- en verwaarloosde kinderen vinden wij belangrijk. Minstens zo belangrijk 
is echter het voorkómen van situaties waarin ouders of omgeving zich genoodzaakt voelen het kind 
ergens achter te laten of de ouders jong komen te overlijden (wat soms ook voorkomen had kunnen 
worden). Dit is de reden waarom Joyce dit project is gestart en wij het graag ondersteunen. Die 
ondersteuning ligt op het moment vooral op het gebied van advies en inzamelen van materialen. Zo 
zamelen we schooltassen en goede schoenen in. Voor ons volgend bezoek willen we toneelstukken 
over bijvoorbeeld bovengenoemde onderwerpen voorbereiden, die we samen met de jongeren 
willen uitvoeren. In de toekomst gaan we mogelijk aan de slag met gedeeltelijke studiebeurzen of 
microkredieten. Daarbij dienen de ouders altijd betrokken te zijn en zoveel mogelijk zelf bij te dragen.
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VERKOOP PRODUCTEN

11.1 Algemene gegevens 

Nummer project: PF-01 
Soort project:  Fondsenwerving
Titel project:  Verkoop producten

Locatie:  Nederland 
Doelgroep:  Verkoop: particulieren in Nederland; Opbrengst: MCOWH, SBG 
Periode:  Januari 2011 – onbepaald  
Status:   Lopend

Coördinator:  Lola Nouwens
Partners:  MCOWH, FN

Om fondsen voor onze projecten te werven, verkopen we sieraden uit Ghana en (tweedehands) 
producten uit Nederland.

11.2 Achtergrond 
Om de benodigde fondsen voor onze stichting te werven, waren we tot januari 2011 afhankelijk van 
giften van particulieren en bedrijven. Dat maakt dat we weinig invloed hebben op hoeveel geld er 
binnenkomt. Bovendien bleek dat het moeilijk was om mogelijke donateurs te bereiken. In januari 
2011 kwam MCOWH met een oplossing. Zij waren in het weeshuis gestart met workshops sieraden 
maken voor de jongvolwassenen, als voorloper op de te bouwen vakschool. De sieraden die tijdens 
deze workshops gemaakt worden, worden bij het weeshuis en in een winkel in Agona Swedru 
verkocht. MCOWH heeft ons in januari 2011 een eerste batch sieraden gegeven om in Nederland 
te verkopen. Dit biedt de mogelijkheid meer structureel inkomsten te genereren en met mogelijke 
donateurs in gesprek te raken. 
Omdat bleek dat de Ghanese sieraden niet door iedereen als mooi en draagbaar worden beschouwd, 
hebben we later ook tweedehands boeken,  dvd’s en andere fairtrade producten aan dit project 
toegevoegd. 

11.3 Opzet project
Op markten en binnen de eigen kenniskring worden 
handgemaakte sieraden uit Ghana, fairtrade producten en 
tweedehands producten uit Nederland verkocht. De opbrengst van 
deze producten komt ten goede aan onze projecten. De sieraden 
worden verpakt in tweedehands tasjes en sieradendoosjes. Dit 
wordt deels ingezameld door bestuursleden, een groot deel wordt 
gedoneerd.
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We maken onderscheid tussen een aantal producten:

Handgemaakte sieraden en tasjes uit Ghana
We hebben verschillende batches met sieraden uit 
Ghana meegenomen. De sieraden worden, met Ghanese 
verkoopprijs, aan ons gegeven door MCOWH. Wanneer 
wij een product verkopen, wordt de Ghanese verkoopprijs 
aan MCOWH gedoneerd voor gebruik naar eigen inzicht. 
De meerprijs die wij in Nederland vragen, komt ten goede 
aan onze projecten en komt op die manier indirect ook 
terug bij MCOWH. De opbrengst wordt voor verschillende 
projecten gebruikt. 

Voor dit project werken we samen met Fashionations (FN). FN is een initiatief van een Utrechtse 
vrouw die zelf in Ghana vrijwilligerswerk heeft gedaan. Zij koopt in diverse landen van de wereld 
sieraden en andere accessoires in en verkoopt deze via haar webshop. Zie www.fashionations.nl. De 
samenwerking met deze organisatie is gestart in juli 2009, toen de voorzitter in Ghana inkopen deed 
voor FN. Sinds juli 2011 is de samenwerking grotere vormen gaan aannemen en zijn de sieraden 
van MCOWH te koop in de webshop. De volledige batch uit 2011 en een gedeelte van batch 2012-03 
(maart 2012) worden verkocht door FN. Van de opbrengst van de sieraden die via de webshop van 
FN worden verkocht, gaat 75% naar onze stichting. Daarvan wordt, zoals boven beschreven, een 
deel rechtstreeks aan MCOWH gedoneerd en een deel in de projecten gestoken.
Sinds februari 2014 verkopen we ook handgemaakte tasjes uit Ghana. Die worden bij een lokaal 
naaiatelier op aanvraag gemaakt.

Tweedehands producten uit Nederland
Naast sieraden en tasjes verkopen we, tevens op markten en in eigen kenniskring, tweedehands 
producten uit Nederland. Op dit moment richten we ons vooral op de verkoop van boeken en 
dvd’s. De opbrengst van de boeken en dvd’s komt volledig ten goede aan onze projecten. Tijdens 
fondsenwerving voor een bepaald project zal de opbrengst voor dat specifieke project worden 
gebruikt. Dan wordt dit bij verkoop ook aangegeven.

Mensen kunnen zowel door het kopen als door het doneren van boeken en dvd’s bijdragen aan dit 
project.

Fairtrade producten
Sinds juli 2013 verkopen we fairtrade producten, ingekocht bij de Evenaar. Deze producten zijn 
afkomstig uit allerlei landen van de wereld. Voorbeelden hiervan zijn: een windmolen, tajine, 
wijnglazen van gerecycled glas. De volledige winst komt ten goede aan onze projecten. Eind 2014 
wordt de verkoop van deze producten geëvalueerd, om te bepalen of er meer zal worden ingekocht.

Krijtjes en eenmalige donaties
Op de markten waar wij aanwezig zijn bestaat altijd de mogelijkheid een kleine, eenmalige donatie te 
doen zonder een sieraad of tweedehands product te kopen. In sommige gevallen mogen donateurs 
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daarvoor iets uitkiezen. Zo hebben we voor kleine kinderen wat speelgoed staan, wat zij in ruil voor 
een kleine donatie (€0,10 - €1,00) mogen meenemen. 

Om naamsbekendheid te creëren en mensen een voorbeeld te geven van wat er met hun geld 
gebeurt, verkopen we sinds juni 2012 symbolische producten, zoals schoolkrijt aan een kaartje, voor 
€0,50. Op dat kaartje wordt uitgelegd dat met dit bedrag een kind in Ghana één dag goed onderwijs 
kan genieten .

In december 2013 verkochten we op eenzelfde manier versierde plastic vorkjes voor €0,50. Dit 
bedrag stond symbool voor een luxe kerstmaaltijd voor de kinderen in Ghana. 

In juni 2014 verkochten we op deze manier versierde rietjes voor €0,50, om inkomsten te genereren 
voor de waterput (PZ-03).

11.4 Begroting
De inkoopprijs van de sieraden verschilt tussen €0,47 voor de goedkoopste armband tot €14,02 voor 
de duurste ketting. De verkoopprijzen variëren tussen €2,50 en €20,00. Een exact overzicht van de 
inkoopkosten en verkoopprijzen is op te vragen.

De materialen voor de schoolkrijtjes/vorkjes/rietjes zijn gedoneerd. Alle opbrengst is dus winst. De 
boeken en dvd’s zijn allemaal gedoneerd. Ze worden verkocht voor €2,00 per stuk, men kan ook 
kiezen om drie boeken of dvd’s te kopen voor €5,00. 

11.5 Huidige stand van zaken
De opbrengst van de verkoop wordt op het moment niet voor een specifiek project gebruikt. We zijn 
bezig met het aanleggen van een online en papieren portfolio (juni 2014).

11.6 Projectactiviteiten verleden
Juli 2009:   Start samenwerking wat betreft inkoop voor FN.
Januari 2011:  Eerste batch sieraden (2011-01) uit Ghana.
Juli 2011:   Start samenwerking wat betreft verkoop met FN.
    Kraam op het Afrikafestival, Hertme.
December 2011:  Goed doel van de maand bij Travel Active, zie: 
    http://www.travelactive.nl/vrijwilligerswerk/nieuws/345/goede-doel-van-de- 
    maand-fashionations. 
Maart 2012:  Tweede batch sieraden (2012-03) uit Ghana.
April 2012:  Uitbreiding producten met boeken en dvd’s.
    Kraam op tweedehandsmarkt bij De Rots, Boxtel.
Mei 2012:  Artikel in Brabants Centrum.
    Kraam op tweedehandsmarkt bij De Geitenwei, Boxtel.
Juni 2012:  Uitbreiding producten met symbolische krijtjes.
    Foto’s van de sieraden gemaakt voor promotiedoeleinden (gedoneerde  
    expertise).
    Kraam op De Bazaar, Boxtel.
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Juli 2012:   Kraam op het Afrikafestival, Hertme.
September 2012: Officiële oprichting stichting.
September 2012: Kraam op de Boxtel Oost Dag, Boxtel.
Oktober 2012:  Kraam op het Herfstfestijn, Boxtel.
December 2012: Derde batch sieraden (2012-12) uit Ghana.
Februari 2013:  Donatie van grote hoeveelheid verpakkingen voor sieraden door particulier.
Juni 2013:  Kraam op de Bazaar, Boxtel
Juli 2013:  Start verkoop fairtrade producten
September 2013: Boxtel Oost Dag, Boxtel
Februari 2014:  Batch sieraden en tasjes (2014-02) uit Ghana.
Juni 2014:  Papieren portfolio aangelegd door vrijwilliger Jan. 
Juni 2014:  Kraam op De Bazaar, Boxtel

Gedurende bovenstaande periode zijn sieraden en tweedehands producten verkocht aan vrienden, 
familie en kennissen.

11.7 Projectactiviteiten toekomst
In de toekomst willen we ons aanbod producten verbreden, onder andere met Ghanese stoffen en 
andere accessoires. Daarnaast willen we fictieve producten gaan verkopen, door middel van een 
zogenaamde menukaart. Bedrijven en particulieren kunnen dan bijvoorbeeld 100 sinaasappels, één 
grote zak rijst of 15 boeken ‘kopen’. Het bedrag wat betaald wordt voor deze fictieve producten wordt 
gebruikt.

Naast uitbreiding van ons aanbod streven we ernaar in de toekomst een bredere afzetmarkt te 
creëren. Zo willen we op korte termijn het aantal markten waar we aanwezig zijn vergroten. Op 
langere termijn moet het ook mogelijk worden om via onze eigen website producten te bestellen.

Geplande markten voor 2014:
10 augustus 2014: Schijndel aan Zee, Schijndel
28 september 2014: Boxtel Oost Dag, Boxtel
5 oktober 2014: Herfstfair, Boxtel
Datum volgt:   Kerstmarkt Selissen, Boxtel 
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