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Evaluatie 2014
In deze evaluatie wordt kort ingegaan op de financiële stand van zaken in 2014 en onze lopende 
en afgesloten projecten. Dit met als doel om nieuwe doelen te stellen voor 2015, het leereffect te 
vergroten en onszelf als stichting te blijven verbeteren.

Inhoud:
1 Financiën
2 Reis naar Ghana
3 Mother Care Orphanage & Welfare Home
4 Projecten Onderwijs
5 Projecten Zelfredzaamheid
6 Algemene ondersteuning
7 Fondsenwerving



Evaluatie | Stichting Bewa Ghana 2014

1 Financiën
In dit overzicht zijn slechts alle inkomsten en uitgaven in 2014 zichtbaar. Eventuele saldo’s en/of 
tekorten uit 203 zijn niet meegenomen. Een volledig overzicht is zichtbaar op de website.

1.1  Inkomsten
Totale inkomsten in 2014: € 23.080,12.

Ingekomen:
- € 9.503,13 door bedrijven,
- € 5.681,60 door particulieren, 
- € 7.895,14 door stichtingen/overheden.

1.2 Uitgaven
Totale uitgaven in 2014: € 19.444,18.
In 2014 gaven we €379,10 uit aan overheadkosten 
(voornamelijk bankkosten en website). Deze kosten werden 
gedekt door het bestuur en specifieke donaties.

1.3	 Algemene	evaluatie	financiën
In 2014 zien we een groei ten opzichte van 2013. Er is meer geld ingekomen, maar ook meer geld 
uitgegeven. Door van alle projecten een duidelijk overzicht op te stellen is voor alle bestuursleden en 
geïnteresseerden inzichtelijk wat de financiële stand van zaken per project is. 

Bankkosten
Rabobank heeft in 2014 besloten om de financiele voordelen voor verenigingen en stichtingen af te 
schaffen. Dit heeft nog geen effect op de kosten in 2014, maar zal in 2015 ervoor zorgen dat onze 
overheadkosten aanzienlijk stijgen. 

Transferkosten
Kosten voor het overmaken van geld naar het buitenland blijken niet zo eenvoudig in te schatten als 
we dachten. Het probleem zit in de wisselkoers: wanneer het geld wordt overgemaakt, duurt dit circa 
6 werkdagen voordat dit de buitenlandse bank bereikt. Voor het wisselen wordt de dan geldende 
koers gebruikt gehanteerd door de buitenlandse bank. Met de sterk schommelende koers in Ghana 
kan het zo zijn dat deze anders is dan de door ons (6 dagen eerder) ingeschatte koers. Dit is lastig in 
de communicatie met Ghanese organisaties.
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2 Reis naar Ghana

2.1 Terugblik
In 2014 zijn Ilse en Lola, samen met vrijwilliger Bibi, 
gedurende vier weken op vakantie geweest in Ghana. 
Deze reis werd door de reizigers zelf betaald. De reis 
verliep goed en er is veel gesproken met de partner 
Mother Cares. Zij zijn erg enthousiast over de stichting en 
de samenwerking. 
We ervaren soms cultuurverschillen als het over 
administratieve zaken gaat. Zo zien ze in Ghana niet 
altijd het belang in van een projectplan en uitgewerkte 
begroting. We zijn hierover in gesprek gegaan en hebben 
uitgelegd waarom het voor ons – en onze donateurs – 
belangrijk is, dat wij weten waar het geld voor nodig is. 
Dit heeft er toe geleid dat we meer specifieke begrotingen 
kregen. In 2015 zullen we één van onze projectplannen 

vertalen naar het Engels en meenemen naar Ghana. We kunnen dan uitleggen wat er zoal in een 
projectplan staat, dat het geen enorm boekwerk hoeft te zijn en dat het richting en houvast biedt. 

Terugkoppeling over de projecten verliep in 2013 nog niet altijd volledig zoals gewenst. We hebben 
daar tijdens het bezoek in 2014 over gesproken en uitgelegd waarom het voor ons – en onze 
donateurs – belangrijk en leuk is, om foto’s en andere terugkoppeling te ontvangen. Mother Cares 
vertelde toen dat de camera kapot is. Ze verwachtten een nieuwe te krijgen, maar hadden die nog 
niet in hun bezit. We hebben afgesproken dat er zo lang foto’s kunnen worden gemaakt met de 
mobiele telefoon. Die worden dan via WhatsApp verstuurd. Dat is in 2014 redelijk goed gegaan. In 
2015 zullen we sturen op nog vakere terugkoppeling, bijvoorbeeld met vaste regelmaat.

2.2 Volgende reis gepland
In februari 2015 is Bibi, vrijwilliger van de stichting, op 
vakantie in Ghana. Zij zal dan enige controle bij de 
projecten uitvoeren en donaties meenemen. In mei 2015 
zijn Ilse en Lola op vakantie in Ghana. Zij zullen dan 
controle bij de projecten uitvoeren, gesprekken organiseren 
met de lokale bevolking en donaties meenemen. Ook in 
2015 worden de reizen door de reizigers zelf betaald. Zij 
mogen wel onkostenvergoeding vragen voor stichting 
gerelateerde reizen gemaakt in Ghana. In de praktijk is dit 
nog niet voorgekomen.
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3 Mother Cares Orphanage and Welfare Home

3.1 Focus binnen weeshuis meer naar tijdelijk opvanghuis
Hoewel Mother Cares ooit is gestart als traditioneel 
weeshuis, heeft het sinds enkele jaren een andere invulling 
gekregen. De naam Mother Cares Orphanage and Welfare 
Home is dan ook wellicht misleidend. In het huis wonen 
kinderen voor tijdelijke en onbepaalde duur, om allerlei 
redenen. Bij veel van hen is de familie bekend en is er 
ook contact met deze familie. Sommigen wonen er alleen 
doordeweeks in verband met onderwijs – zij spenderen de 
weekenden thuis. 
Al sinds 2012 ligt de focus van Mother Cares veel meer op 
het bieden van tijdelijke opvang en onderwijs aan kinderen, 
dan het opvangen van weeskinderen. De verschuiving naar tijdelijk opvanghuis is er één, die met 
gedegen stappen genomen dient te worden. Dat heeft tijd nodig. We zijn tevreden over de stappen 
die Mother Cares in 2014 heeft genomen om te ontwikkelen (zie ook volgende onderdelen). In 2015 
gaan zij hier mee verder, wij bieden daar graag ondersteuning in. 

3.2 Eerste vrouw begeleid het weeshuis uit
In 2014 verliet de eerste vrouw begeleid het weeshuis. Eerder al gingen er kinderen weg, maar 
zij gingen terug naar familie of wilden geen begeleiding bij het verlaten, waarbij alle contact werd 
verbroken. Joyce junior, een jonge vrouw van 23 jaar, was de eerste die stapsgewijs en succesvol 
haar eigen woning betrok. Daar zijn we erg blij mee! 
Al sinds 2012 werd zij voorbereid op het zelfstandig wonen. Ze kreeg een baan in de stad en 
reisde daar dagelijks naar toe. Daarbij kreeg ze steeds meer verantwoordelijkheid: zelf lunch 
kopen, zelfstandig een taxi terug nemen, haar eigen administratie op papier gaan bijhouden. Eind 
2013, begin 2014 vond Joyce een ruimte in de stad om te wonen. Ze verliet het weeshuis en kreeg 
een kleine uitzet mee. In 2014 heeft ze haar eigen naaiatelier gestart, waar ze op dit moment vijf 
stagiaires begeleidt. Ze woont met haar dochter (die het weeshuis samen met haar verliet) en haar 
verloofde (die ze in 2013 leerde kennen) in de stad. Er is nog contact met madam Joyce, de moeder 
van het weeshuis, maar geen enkele financiële ondersteuning meer. Super! We hopen in 2015 meer 
van dit soort succesverhalen te kunnen delen.
   
3.3 Deel kinderen woont in apart huis
Een andere stap die Mother Cares heeft genomen om de kinderen in meer huiselijke sfeer te laten 
opgroeien, is het verplaatsen van een deel van de kinderen naar een apart huis. Ongeveer een 
kilometer van het tehuis huurt madam Joyce een huis. Zij woont daar samen met zes oudere kinderen 
en één kleuter. Dit gaat erg goed en de kinderen leren beter verantwoordelijkheden nemen. 

Halverwege 2014 werd dit huis overvallen door bewapende mannen. Gelukkig is er alleen materiële 
schade. De schrik zit er echter zo hevig in, dat de bewoners terugverhuizen naar het tehuis. Het huis 
wordt nu gebruikt, maar meer door personeel. Hopelijk durft men in 2015 weer terug te verhuizen.   
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4 Projecten onderwijs

4.1 Educatieprogramma
Het gaat goed met het educatieprogramma: voor alle tien kinderen 
is een sponsor gevonden. Voor het schooljaar 2014-2015 vonden 
we twee nieuwe sponsors voor de lunchkosten van twee kinderen. 

De koers is redelijk gunstig, waardoor er wat geld over blijft. Dit 
wordt gedeeltelijk gereserveerd voor tekorten in de toekomst. 
Gedeeltelijk zijn de overschotten gebruikt voor andere 
onderwijsprojecten: namelijk om meubels aan te schaffen. 
Donateurs zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Dit project loopt door in 2015.

4.2 Meubels
In 2014 kochten we meubels voor verschillende klassen van het 
Mother Cares Educational Center. De meubels worden gemaakt 
door een lokale timmerman. We zijn erg te spreken over de 
samenwerking met hem en het resultaat. De meubels zien er 
gedegen en mooi uit, de prijzen zijn goed en de timmerman 
gaat meteen aan de slag met de opdrachten, ook als hij nog 
geen aanbetaling heeft ontvangen. Dit getuigt van wederzijds 
vertrouwen en daar zijn wij erg blij mee. Als we in 2015 weer 
meubels laten maken, doen we dat zeker weer bij deze man.
Vooralsnog is dit project afgesloten.

4.3 Kleuterschool
De bouw van de kleuterschool werd in januari 2014 gestart en 
rond de zomer afgerond. Dat duurde langer dan gepland. Dit had 
te maken met bovengenoemde overval op het huis van Joyce, een 
ongeluk van de aannemer (hij liep tetanus op) en een aanrijding 
van één van de oudere kinderen (die daardoor in het ziekenhuis 
moest worden opgenomen, waardoor overige zaken even op een 
laag pitje stonden).  

Bij de kleuterschool hebben we voor het eerst in termijnen betaald 
aan Mother Cares. Dit verliep erg goed en er was begrip bij onze 
partner voor de reden hiervoor (controle voor donateurs, bijstellen begroting indien nodig). Mother 
Cares was erg behulpzaam wat betreft foto’s en bonnetjes van lokale aankopen, eigen inzet van 
personeel en materialen. Op die manier konden de kosten worden gedrukt.
Voor grotere projecten geven we er de voorkeur aan te werken met een tussenpersoon zoals 
Stichting Bouwen. Kleine projecten blijven we vooralsnog via Mother Cares doen, dit gaat goed.
Vooralsnog is dit project afgesloten. 
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4.4 Middelbare schoolcomplex
In 2014 startten we ons grootste project tot nu toe: de bouw van 
een middelbare school. Het project is in drie fases opgedeeld, 
waarvan de eerste is voltooid. Binnen die fase werd een tijdelijk 
schoolgebouw geplaatst, om de eerste leerlingen in september 
2014 op te vangen. De fondsenwerving voor die fase ging snel en 
goed, alsook de uitvoering. De bouw verliep vrijwel geheel zoals 
gepland. 

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

In 2015 gaan we hard aan de slag met de fondsenwerving voor 
de rest van het project. De begroting voor de overige twee fases 
samen komt ongeveer neer op €120.000. Dit project heeft een 
veel grotere omvang dan eerdere projecten en dit maakt dat we in 2014 moeite hadden te starten 
met de fondsenwerving. Die fondsenwerving staat centraal in 2015: aan het einde van het jaar moet 
alle financiering voor fase 2 binnen zijn. We houden er rekening mee, dat we een tijdelijke oplossing 
moeten zoeken voor de leerlingen die in schooljaar 2015-2016 naar de middelbare school gaan. Zij 
moeten het eerste semester mogelijk nog in een tijdelijk lokaal doorbrengen.
Dit project loopt door in 2015.
 

5 Projecten zelfredzaamheid

5.1 Zonnepanelen
In januari van 2014 hebben we ons eerste project met 
betrekking tot zelfredzaamheid uitgevoerd. Tijdens het verblijf 
van Lola en Ilse zijn de zonnepanelen geplaatst bij Mother 
Cares. De zonnepanelen werkten, maar helaas bleek de accu 
de hoeveelheid apparaten niet aan te kunnen, waardoor de 
zonnepanelen niet goed functioneerden. Dit bleek een fout in de 
inschatting van de capaciteit van het systeem en hierdoor liep 
de samenwerking met de installateur Energiebau Sunergy een 
flinke deuk op. Het bleek dat zij niet konden nakomen wat in 
eerste instantie was afgesproken. Dat leidde ertoe dat we ervoor 
gekozen hebben om Stichting Bouwen te benaderen voor een 
second opinion. Zodoende analyseerde het Ghanese bedrijf Deng het huidige systeem en deed 
aanbevelingen, waardoor het systeem beter gebruikt kan worden. 



Evaluatie | Stichting Bewa Ghana 2014

De hele situatie met Energiebau Sunergy heeft ons doen beseffen 
dat het erg belangrijk is om vooraf alles schriftelijk vast te leggen en 
ons goed te laten voorlichten. Dit is dan ook een leerpunt voor het 
komende jaar.

Naast de zonnepanelen hebben we een donatie gekregen van 
Waka-waka lights. Dit zijn kleine zonnecellen die zijn aangesloten 
op een lamp en usb-aansluiting. Hierdoor werden de mensen van 
Mother Cares erg enthousiast en waren we in staat om uitleg te 
geven over de werking van zonne-energie. 

We willen in 2015 meer mensen voorzien van een Waka-waka en het zonnepanelensysteem 
optimaliseren, in samenwerking met Deng. 
Dit project loopt door in 2015.

5.2 Veeboerderij 
Bij aankomst van Lola en Ilse in Ghana bleek dat het gebouw 
voor de veeboerderij al was gebouwd, aangezien Mother Cares 
een flinke financiële meevaller had gekregen. 
We hebben vanuit Nederland aanvullend materiaal gekregen, 
waarin beschreven staat hoe en wat verbouwd of gehouden kan 
worden. Deze informatie hebben we overgedragen aan Mother 
Cares. 
Echter bleek dat door de bouw van bovengenoemde 
kleuterschool, tijdelijk de kleuters opgevangen moesten worden 
in de veeboerderij. In de zomer was dit voldaan, maar omdat de 
focus elders ligt zijn ze nog niet gestart met het houden van de 
kippen. Het geld voor het aankopen van kippen was inmiddels wel overgemaakt en staat momenteel 
geparkeerd bij Mother Cares. We hebben afspraken gemaakt met Mother Cares over hoe zij het geld 
gaan besteden en hoe zij verantwoorden dat het geld daadwerkelijk daar aan is besteed. 
In 2015 zal daadwerkelijk worden gestart met het houden van de kippen, zodat het project uiteindelijk 
de gemaakte kosten terugverdiend en er kan worden uitgebreid naar het houden van andere dieren, 
zoals geiten.
Dit project loopt door in 2015.

5.3 Borehole 
In april 2014 zijn we gestart met de borehole. Hiervoor hebben 
we samengewerkt met Stichting Bouwen, aangezien zij op locatie 
aanwezig zijn en zodoende korte lijntjes hebben. Mother Cares 
heeft zich erg verheugd op de borehole en gelukkig ging de 
fondsenwerving in Nederland zeer voorspoedig. Daardoor hadden 
we al redelijk snel de benodigde middelen bij elkaar. 
In Ghana bleek de koers echter dusdanig snel te wijzigen, 
waardoor het bouwbedrijf (de driller) niet het project kon uitvoeren 
voor de afgesproken prijs. Ook heeft het bijna twee maanden 
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geduurd voordat het bouwbedrijf op locatie kon komen en verliep 
de communicatie niet helemaal soepel. We zijn erg blij dat we 
vooraf hebben afgesproken dat Stichting Bouwen hiervoor 
verantwoordelijk was en Stichting Bouwen heeft het ook op 
een goede manier opgelost. Uiteindelijk is het werk uitgevoerd 
en staat er een werkende pomp, waarvan het water ook voor 
consumptie geschikt is! 
Het water heeft even nodig om (na eerste gebruik) op peil te 
komen, waardoor de gebruikers van Mother Cares ongeduldig 
werden. Ze zijn blijven pompen, ook al kwam er geen water 
uit. Daardoor zijn de rubbers gescheurd. Het bouwbedrijf heeft 
dit snel opgelost en uitgebreide uitleg gegeven over het correct gebruik van de borehole aan de 
gebruikers. Sindsdien worden geen problemen ervaren en beschouwen we dit project als positief 
afgerond.
Vooralsnog is dit project afgesloten.

5.4 Borrow a Bike
Het eerste project dat volledig via crowdfunding is gegaan! Het doel was niet dat geïnteresseerden 
een donatie deden, maar hun stem uitbrachten op ons project. De financiële donatie komt geheel van 
Fietsen Scoort. Het mobiliseren van onze achterban heeft zijn vruchten afgeworpen, we blijken een 
erg actieve en sterke achterban te hebben! 

Momenteel is de invulling van het project nog niet helemaal duidelijk. De ouderraad heeft zijn 
bedenkingen geuit ten opzichte van het oorspronkelijke plan: bij nader inzien zijn ze bang om hun 
kinderen naar school te laten fietsen. Daarom hebben we besloten het project aan te houden, of 
tijdelijk een andere invulling te geven. Tijdens ons bezoek in april zullen we met de ouderraad in 
gesprek gaan over dit project. Hopelijk kunnen we dan onzekerheden wegnemen, zeker omdat de 
ouders in eerste instantie zelf enthousiast waren. De belangrijkste tussenpersoon is hierin Mother 
Cares. Het is dan ook van groot belang dat we duidelijk met ze kunnen communiceren. Dat is een 
onderwerp dat ook wordt besproken tijdens het bezoek, ook in het belang van toekomstige projecten.
Dit project loopt door in 2015.



Evaluatie | Stichting Bewa Ghana 2014

6 Algemene ondersteuning

6.1 Mother Cares Girl Child Foundation
In 2014 hebben we voor het eerst contact gehad met 
de Mother Cares Girl Child Foundation, een organisatie 
die jonge meiden ondersteunt. We hebben aangegeven 
met hen te willen samenwerken, maar nog geen invulling 
gegeven aan die samenwerking. Dat staat op de planning 
voor de reis naar Ghana in 2015. Wel zamelden we al 
tassen en schoeisel in, waarvan een deel naar dit project 
ging.
Dit project loopt door in 2015.

6.2 Inzameling en verscheping materialen
Het afgelopen jaar nam de hoeveelheid gedoneerde materialen enorm toe. Voorheen namen we de 
donaties mee tijdens reizen naar Ghana. Omdat dat nu vanwege de omvang niet meer kan, zochten 
we een andere manier om de materialen te verschepen. Die vonden we in ‘’t IJzerboerke’ uit Weert. 
Hij verscheept regelmatig naar Ghana en wij mogen de containers opvullen met kleding, speelgoed 
en andere donaties. In 2014 konden we op deze manier veel materialen in Ghana krijgen. 
Dit project loopt door in 2015.

7 Projecten fondsenwerving

7.1 Rising Stars 
In 2014 hebben we veel samengewerkt met de organisatie Rising Stars uit Nuenen. Rising Stars 
ondersteunt gehandicapte kinderen in centraal Ghana. Wegens persoonlijke omstandigheden van 
de bestuursleden, is de samenwerking midden 2014 op een laag pitje gezet. In 2015 zetten we de 
samenwerking voort en werken we een gezamenlijke activiteit t.b.v. fondsenwerving verder uit. 

7.2 Markten
Ook het afgelopen jaar stond Stichting Bewa Ghana regelmatig op markten. Nieuw dit jaar was 
Schijndel Aan Zee, een geslaagd evenement, en de Kerstmarkt in Best. Laatstgenoemde sloot 
minder aan bij onze doelgroep en leverde relatief weinig opbrengsten op. Toch was het positief, 
om een aantal keer buiten Boxtel markt te draaien. Voor 2015 hebben we enkele markten in Boxtel 
gepland en hopen we dat we weer aan Schijndel Aan Zee kunnen deelnemen. We hebben een vaste 
vrijwilliger aangesteld voor het draaien van markten: Gerry. De samenwerking verloopt erg goed.

7.3 Combinatie95 
In 2014 werden we benaderd door de jongerenorganisatie van de Boxtelse politieke partij 
Combinatie95. Zij zullen in samenwerking met ons een activiteit voor en door jongeren in Boxtel 
organiseren. De activiteit staat gepland voor september 2015.
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