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Borrow a bike 
Algemeen  

Nummer project:   PZ-04 

Soort project:    Zelfredzaamheid en onderwijs 

Titel project:    Borrow a Bike: een fietsenleensysteem  

 

Locatie:     Agona Swedru/Jacobkrum, Ghana 

Doelgroep:    MCEC, MCOWH en omliggende dorpen 

Periode:    Januari 2015 – onbepaald  

Status:     fondsenwerving 

 

Coördinator:    Lola Nouwens 

Partners:    MCOWH, MCEC 

 

Binnen dit project starten we een fietsenleensysteem voor leerlingen van Mother Cares Educational Complex. 

Het doel van het project is het verhogen van de zelfredzaamheid, toegankelijker maken van het onderwijs en 

het onderdrukken van de vaste lasten voor MCOWH. Bovendien laat het project de doelgroep en omgeving 

zien dat er duurzamere en schonere alternatieven zijn voor auto’s, taxi’s en bussen. 

 

Achtergrond 
Het weeshuis Mother Cares Orphanage and Welfare Home (MCOWH) werd in 2005 opgericht door de 

Ghanese Joyce Obeng. Het bevindt zich in een buitenwijk van Agona Swedru, een kleine stad in het zuiden 

van Ghana. Inmiddels wonen ruim 75 kinderen in het weeshuis. Sommigen van hen zijn wees en wonen er 

voor onbepaalde tijd, anderen verblijven er tijdelijk. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij kinderen wiens ouders vermist 

of ernstig gehandicapt zijn. Er wordt dan gezocht naar een oplossing door Social Welfare. In de tussentijd 

verblijven de kinderen bij MCOWH. 

 

Sinds begin 2013 wordt bij MCOWH een eigen school gerund. De school heet Mother Cares Educational 

Complex (MCEC) en omvat een crèche, KG1 en 2 (kleuterschool), class 1 tot en met class 6 (basisonderwijs) 

en junior high school class 1 (middelbaar onderwijs). 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) met uitbreiding van deze school door de 

bouw van een kleuterschool, de junior high school en aanschaf van meubels. Op het moment wordt geld 

ingezameld voor de bouw van junior high school class 2 en 3. 

 

De leerlingen die niet in het weeshuis wonen, komen op dag basis naar de school. Sommigen kunnen 

wandelen, maar veel wonen in dorpen wat verder het oerwoud in. Dit zijn vooral dorpen die moeilijk te bereiken 

zijn en vaak niet voorzien van stromend water en elektriciteit. Het is voor de leerlingen in die dorpen geen 

mogelijkheid om zelf met een taxi naar school te gaan, omdat er geen taxi’s in de dorpen komen. Een taxi 

bellen is duur, omdat dan voorrijtarief wordt berekend.  
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Boven: enkele foto’s van de dorpen waar veel van de leerlingen vandaan komen. 

 

Om dit probleem op te lossen, wordt nu de schoolbus van het weeshuis gebruikt. Deze werd ooit gedoneerd 

voor de kinderen uit het weeshuis die in de stad naar school gaan (middelbaar onderwijs en hoger). Nu rijdt de 

bus iedere schooldag twee rondes: één keer om de kinderen uit het weeshuis naar school te brengen en 

leerlingen uit de stad naar MCEC te brengen, en de tweede keer om kinderen uit de dorpen in de omgeving op 

te halen. Na school rijdt de bus weer twee keer op en neer.  

 

Het ophalen van de leerlingen in omliggende dorpen kost MCOWH enorm veel tijd en geld. ’s Morgens vertrekt 

de bus twee uur voordat de eerste lessen beginnen. Vanwege het drukke verkeer in de stad doet de bus er ’s 

middags nog langer dan twee uur over om iedereen weer op te halen en naar huis te brengen. In juli 2014 

heeft de overheid de subsidie op brandstof gestopt. Prijzen van transport zijn hierdoor flink gestegen. Zo kostte 

een liter diesel in juli 2014 nog GHS2,68
1

 en in augustus 2014 al GHS3,27
2

. Naast de prijzen voor benzine, 

heeft de bus nu ook meer onderhoud nodig. Niet alleen rijdt hij meer kilometers, de wegen naar de dorpen zijn 

bovendien enorm slecht. Eerder dit jaar hielp SBG nog een noodzakelijke reparatie van GHS500 te betalen.  

 

Met madam Joyce Obeng is gesproken over een oplossing. Fietsen kwamen daarbij ter sprake als alternatief 

voor de schoolbus. Helemaal vervangen kan (nog) niet: naar de stad fietsen is behoorlijk ver, maar daarnaast 

ook gevaarlijk gezien het verkeer. Voor de kinderen uit de omliggende dorpen zou een fiets wel een 

mogelijkheid zijn. Omdat de ouders dat absoluut niet kunnen betalen, is het idee ontstaan om een 

fietsenleensysteem te koppelen aan MCEC. 

 

                                                           
1

 Op 01-09-2014 is €1 ongeveer gelijk aan GHS5.  

2

 Bron: Ir. Barbara Schroijen-Bax, contactpersoon Stichting Bouwen, die in Ghana woont en onze projecten daar 

coördineert.  
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Boven: de schoolkinderen komen aan bij MCEC 

 

Opzet project 
Madam Joyce Obeng en Yaaba Nambo, all-round medewerkster van het weeshuis, hebben gekeken hoeveel 

kinderen uit de omgeving in aanmerking komen voor dit project. Dit zijn kinderen die oud genoeg zijn om te 

kunnen fietsen en niet te ver weg wonen. Ongeveer 100 kinderen komen in aanmerking. Verder gaan 30 

kinderen uit weeshuis in de stad naar school. De weg van het weeshuis naar de stad is vrij lang en bovendien 

rijdt het verkeer er ontzettend hard. De weg is slecht, waardoor ongelukken met regelmaat plaatsvinden. 

Veiligheid van de kinderen staat voorop. Wij hebben er daarom voor gekozen om de 30 kinderen uit het 

weeshuis (nog) niet mee te nemen in dit project. Op dit moment wordt in Ghana hard gewerkt aan verbetering 

van de infrastructuur en veiligheid in het verkeer. Mogelijk dat het project op een later moment kan worden 

uitgebreid met fietsen voor de kinderen die naar de stad gaan.  

Omdat fietsen in deze regio in Ghana nog relatief onbekend is, vinden we het riskant om meteen voor 100 

kinderen te investeren. We kiezen er daarom voor om te starten met 40 fietsen. De bus moet dan nog steeds 

een stukje rijden, maar hoeft niet langs alle dorpen, wat al een hoop scheelt. Na een half jaar wordt het project 

geëvalueerd. Als blijkt dat het project goed draait, worden fondsen geworven om het uit te breiden. Vooralsnog 

betreft de doelgroep dus 40 leerlingen. 

 

Bij het weeshuis zal een eenvoudige opslag/overkapping worden gebouwd, waar de fietsen overdag kunnen 

worden geparkeerd. Deze overkapping wordt gemaakt door MCOWH: enkele medewerkers zijn hiervoor 

bekwaam, mogelijk wordt extra help uit de stad ingehuurd. Indien mogelijk worden fietsenrekken in Ghana 

aangeschaft. Vooralsnog weten we niet of en waar we deze rekken kunnen kopen en hoe ze naar het 

weeshuis verplaatst zouden worden. Mogelijk worden ze daarom vanuit Nederland verscheept; ’t IJzerboerke 

uit Weert verscheept kosteloos voor ons.  

 

Per fiets wordt een helm en een slot aangeschaft, voor veiligheid en om diefstal te beperken. Met de ouders 

van de leerlingen wordt een overeenkomst aangegaan, waarbij borg wordt betaald voor het lenen van de fiets 

en eventuele huur wordt afgesproken. In principe wordt hier op dezelfde manier mee  omgegaan als het 

lesgeld: naar draagkracht van de ouders.  

 

Een enkeltje van het weeshuis naar de stad met de tro-tro (bus) kostte in januari 2014 per persoon GHS1, 

kinderen mogen over het algemeen voor de helft van de prijs mee. Met de tro-tro naar school gaan zou dus 

GHS5 per week per kind kosten. Het lijkt ons dan redelijk om bijvoorbeeld een huur te vragen tussen GHS1 en 

GHS2 per week. Sommige ouders zullen de fiets gratis ter beschikking gesteld krijgen, na het betalen van een 

borg. Hoe hoog de daadwerkelijke huur/borg wordt, laten wij over aan MCOWH. Zij kunnen ons inziens het 

beste inschatten wat ouders kunnen bijdragen. Als wij een te hoge huur opleggen, bestaat de kans dat ouders 

hun kinderen thuis houden.  

 

De meeste mensen in Ghana hebben nooit geleerd te fietsen. Om dit probleem op te lossen, zullen vrijwilligers 

uit Europa worden ingeschakeld. MCOWH heeft het gehele jaar door één of meerdere Duitse vrijwilligers via 
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de vrijwilligersorganisatie ARA. Zij werken in het weeshuis en de school, waar ze les geven. Fietsles zal 

onderdeel worden van hun werkzaamheden, dit is reeds afgestemd met madam Joyce Obeng en Yaaba 

Nambo, die de werkzaamheden van de vrijwilligers coördineren. In februari/maart 2015 zullen voorzitter en 

secretaris van SBG op locatie zijn, samen met twee vrijwilligers. Zij zullen dan fietsworkshops van één à twee 

dagen organiseren, waarbij ook aandacht is voor de voordelen van fietsen op gebied van milieu.   

 

Begroting 
De begroting bestaat uit drie onderdelen: de fietsen zelf, accessoires voor de fietsen en een opslagruimte. 

Indien anders vermeld, zijn de prijzen opgevraagd bij winkels in Agona Swedru, door Yaaba Nambo. 

 

Aanschaf fietsen 

In augustus 2014 kost een kleine fiets GHS80, de prijs van een grote fiets varieert tussen GHS100 en 

GHS150. Omdat nog niet volledig duidelijk is hoeveel kleine en hoeveel grote fietsen nodig zijn, wordt het 

gemiddelde aangehouden: GHS115 per fiets. Zoals gezegd wordt gestart met 40 leerlingen, dus 40 fietsen. 

 

Aanschaf accessoires fietsen 

In september 2014 kost een helm GHS20 en een fietsslot GHS10.   

 

Opslagruimte  

De kosten voor de opslagruimte zijn niet exact bekend, de prijzen van bouwmaterialen fluctueren enorm en 

soms is het voor het weeshuis mogelijk materialen gratis te verkrijgen (bijvoorbeeld zand voor funderingen 

wordt zelf opgegraven). Op grond van eerdere projecten van SBG (kleuterschool, junior high school, 

veeboerderij) hebben we een schatting gemaakt van de kosten.  

 

 GHS  €, koers 4,7 

Hout  1.500 319,15 

Kippengaas 1.000 212,77 

Golfplaten dak 1.500 319,15 

Mankracht 325 69,15 

Totaal 4.325 920,21 

Tabel 1. Geschatte kosten bouw opslagruimte fietsen. Gebaseerd op: begrotingen KG, JHS,  veeboerderij. 

 

Begroting totaal 

 Prijs per stuk GHS Aantallen Prijs totaal GHS Prijs totaal €, 

koers 4,7 

Fietsen  115,00 40 4.600,00 978,72 

Accessoires fietsen      

Helmen 20  40 800,00 170,21 

Sloten 10  40 400,00 85,11 

Opslagruimte     

Hout, kippengaas, 

golfplaten dak, mankracht  

  4.325,00 920,21 

     

Subtotaal   10.125,00 2.153,74 

20% onvoorziene kosten 

en prijsschommelingen 

  2.025,00 430,75 

Totaal   12.150,00 2585,11 

Tabel 2. Begroting PZ-04: Borrow a Bike 
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Zoals in de tabel te zien is, wordt een koers van 4,7 aangehouden. Dit is lager dan de huidige koers (op 01-09-

2014 is €1 ongeveer GHS5). Hier is voor gekozen omdat de ervaring in eerdere projecten leert, dat de bank 

een lagere koers aanhoudt dan de werkelijke koers. In onze projecten, waarbij de begroting in Ghana werd 

opgesteld (in GHS), hanteren we 20% onvoorziene kosten. Dit heeft te maken met de grote 

prijsschommelingen in het land. Hiermee wordt tevens een buffer ingebouwd voor transactiekosten die de 

(Nederlandse) bank inhoudt bij het overmaken van geld. Als deze post voor onvoorziene uitgaven niet wordt 

gebruikt, wordt dat geld apart gezet voor latere uitbreiding of andere projecten ten behoeve van 

zelfredzaamheid. 

 

Mogelijk kan in Ghana korting worden geregeld omdat de fietsen voor een weeshuis zijn en omdat er veel 

wordt gekocht. De aanschaf van de fietsen, accessoires en bouwmaterialen laten wij over aan MCOWH. Zij 

zijn bekend in de omgeving en krijgen daardoor goede prijzen. Het geld wordt via de bank overgemaakt. 

Hiervoor worden kosten in rekening gebracht: €7,50 +1% van het bedrag. Om kosten te drukken, proberen we 

altijd geld voor meerdere projecten tegelijkertijd over te boeken.   

 

Projectactiviteiten heden 
Het project bevindt zich op dit moment in de fase fondsenwerving. SBG is druk bezig met fondsenwerving voor 

de middelbare school (PO-05: middelbaar schoolcomplex). Omdat we niet stil willen zitten tijdens die 

fondsenwerving, starten we enkele relatief kleine projecten. Dit project is er daar één van. We zijn op het 

moment op zoek naar donateurs.  

 

Projectactiviteiten toekomst 
Wanneer de fietsen zijn aangeschaft en de fietsenstalling is gebouwd, wordt het project in principe 

overgedragen aan MCOWH. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitleen/verhuur. Kleine reparaties, zoals een 

slappe band oppompen, kunnen ze zelf doen. Voor grotere reparaties moeten ze naar Agona Swedru. Het geld 

dat wordt opgehaald met de verhuur aan sommige ouders, dient hiervoor apart gelegd te worden. SBG blijft als 

back-up bereikbaar voor eventuele financiële ondersteuning, maar duidelijk als laatste redmiddel. MCOWH 

moet en wil het project zelf kunnen dragen. 

 

Zoals gezegd wordt in eerste instantie slechts ingespeeld op een deel van de beoogde doelgroep: namelijk 40 

leerlingen in plaats van de 100 geschikte leerlingen. Als het project succesvol is in de uitvoering, zullen we 

later uitbreiden met meer fietsen. In de toekomst hopen we ook de leerlingen die in de stad naar school gaan 

of daar een (bij)baan hebben, een fiets te kunnen lenen/huren.  

 

 

 

Voor meer informatie over de stichting en andere projecten, zie www.stichtingbewaghana.nl. 

 

http://www.stichtingbewaghana.nl/

