Jaarverslag 2020

Bestuur
Normen van goed bestuur
Heart4Ghana hecht grote waarde aan maatschappelijke verantwoording en wil de
besturing dan ook afstemmen op wat binnen de goede doelen branche van ons verwacht
wordt.
Juridische structuur
Heart4Ghana is een stichting en wordt bestuurd door een vrijwillig bestuur bestaande
uit een voorzitter, secretaris en penningmeester aangevuld met algemene leden. Het
stichtingsbestuur opereert onafhankelijk van de donors, sponsors en andere
belanghebbenden. Bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen
compensatie voor hun werk als bestuurslid. Zij mogen wel onkosten, gemaakt tijdens
het bekleden van de functie, declareren onder overlegging van bewijsstukken voor de
gemaakte kosten aan de penningmeester.
Samenstelling bestuur
Mw. W.R.J. Dijkhuizen
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Mw. A. Teke- Teunissen
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Voorzitter
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Secretaris
Algemeen bestuurslid

Het operationele management van de stichting ligt in handen van de voorzitter. Naast
het dagelijks bestuur is de voorzitter belast met het schrijven van het jaarverslag voor de
achterban.
Alle baten en lasten worden door de penningmeester nauwkeurig bijgehouden. Alle
betalingen moeten worden goedgekeurd door de voorzitter en de penningmeester.
Daarnaast is de penningmeester belast met het opstellen van de jaarrekening. Deze
wordt ieder jaar tijdens de algemene jaarvergadering goedgekeurd en vastgesteld.
Het eerste financiële boekjaar van de stichting was in 2019. Ieder volgend financiële
boekjaar eindigt op 31 december. Dit jaarverslag beslaat dus de periode van 01 januari
2020 t/m 31 december 2020. Binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar worden de
jaarverslagen gepubliceerd op de website van de stichting.
Vergaderingen
In 2020 hebben meer dan 2 vergaderingen plaatsgevonden middels Skype of WhatsApp.
Het bestuur heeft in dit jaar de volgende besluiten genomen:
- Goedkeuring bijstelling meerjarig beleidsplan 2018-2022
- Vaststellen jaarverslag 2019
- Vaststellen financieel jaarverslag 2019
- Aanstelling nieuwe Penningmeester
- Samenwerkingsovereenkomst aangegaan met NGO Suhu Zangti Ghana

-

Aanvraag CBS keurmerk lopend
Goedkeuring start bouw vrouwentrainingscentrum door NGO

Organisatie
Missie en Visie
Onze missie is om vanuit een Christelijke levenshouding een duurzame en
verantwoorde ontwikkelingssamenwerking te bereiken in het noorden van Ghana.
Stichting Heart4Ghana heeft een integere en duurzame samenwerking met lokale
partners voor ogen waarbij het gebruik van lokale kennis en vaardigheden concreet
ingezet zal worden voor het bereiken van maatschappelijke, economische en missionaire
doelen.
Tevens wil zij haar bezoekers (vrijwilligers, stagiaires, reizigers, etc.) inspireren door het
delen van deze lokale kennis en ervaringen en hen begeleiden in het toepassen hiervan
in hun eigen leven. Daarnaast wil zij hen aanmoedigen om te participeren in de lokale
en culturele gebruiken van de regio om zo een integrale en verantwoorde
samenwerking te verkrijgen.
Alle activiteiten van Stichting Heart4Ghana moeten erop gericht zijn om (kleine)
ondernemers in de regio te voorzien van werkgelegenheid. Tevens zal stichting
Heart4Ghana er op toezien dat lokale medewerkers een eerlijk en marktconform salaris
krijgen.
Kernwaarden
 Duurzaam
Vanuit Bijbels oogpunt zien wij duurzaamheid als de eerste grote opdracht die de
mens meekrijgt. “Wees vruchtbaar en heers over de aarde”. God heeft ons de
aarde gegeven om te onderhouden en te bewaren. We mogen zijn schepping
beheren en er over heersen. Door goed voor de aarde te zorgen, onze talenten in
te zetten en te werken, eren wij God. En behouden we de aarde voor toekomstige
generaties.
 Inspirerend
“Heb God lief en je naaste als jezelf” is het onderliggende Bijbelse principe van
deze kernwaarde. Stichting Heart4Ghana wil zich hierdoor laten inspireren. We
willen onze liefde voor God laten zien aan onze naasten door ons met name in te
zetten voor de vrouwen in de regio, maar ook bij het ondersteunen van andere
NGO‟s om hun doelen te bereiken. Daarnaast willen we onze bezoekers,
vrijwilligers en stagiaires inspireren door de Ghanese cultuur en omgeving zodat
zij op hun beurt ook de Ghanezen zullen inspireren. Kennis uitwisselen en delen
van ervaringen staat hierbij centraal. We willen van elkaar leren in een
gelijkwaardige relatie.
 Missionair

Als laatste zijn wij, Christenen, geroepen om discipelen te maken, we mogen in
ons dagelijks leven een licht zijn voor de mensen om ons heen. Stichting
Heart4Ghana wil naar plaatsen gaan waar het licht nog niet schijnt, waar men
nog niet over Christus gehoord heeft. Voornamelijk de Dagomba en Nanumba
people groups We willen ons licht laten schijnen in deze gebieden zodat Gods
aanwezigheid zichtbaar wordt onder deze mensen.
Doel en werkzaamheden van Stichting Heart4Ghana
Het doel van Stichting Heart4Ghana is enerzijds het vanuit een missionaire roeping in
woord en daad getuige zijn van Jezus Christus onder Noord Ghanese vrouwen en
anderzijds door het aangaan van duurzame en verantwoorde samenwerking met lokale
partnerorganisaties in Noord-Ghana, hen te helpen bij het realiseren van hun
maatschappelijke, economische en/of missionaire doelstellingen en het verrichten van
alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
Stichting Heart4Ghana tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het aangaan van een intensieve samenwerking met de NGO Suhu Zangti Ghana;
- het opzetten, uitvoeren en monitoren van het Heart4Women microfinanciering
voor de Noord-Ghanese vrouwen;
- het opzetten, uitvoeren en monitoren van het Heart4Women trainingscentrum;
- het inzetten van (professionele) vrijwilligers en/of stagiaires ter ondersteuning
van lokale partnerorganisaties;
- het financieel en/of materieel steunen van de NGO‟s maatschappelijke projecten
(in Ghana) zodat zij tot hun volle potentie kunnen groeien;
- het houden van toezicht op de projectdonaties van bezoekers (vrijwilligers,
stagiaires, reizigers) en op een duurzame en verantwoorde wijze besteding
hiervan;
- voorzien in de uitbetaling van lokale salarissen aan werknemers van onze partner
organisatie Suhu Zangti Ghana.

Strategie en beleid
Het jaar 2020 was een moeilijk jaar voor de stichting. Begin van het jaar waren er 13
nieuwe aanmeldingen van studenten voor stagebemiddeling in Ghana. Daarnaast
hadden we ook 3 aanmeldingen van vrijwilligers die onze projecten wilden
ondersteunen en/of wilden deelnemen aan the Village Experience. Door de komst van
COVID-19 werd in maart 2020 de Ghanese grens gesloten voor alle inkomende reizigers.
Alle geplande studenten hebben helaas hun stages moeten afzeggen, waardoor de
stichting behoorlijk wat inkomsten heeft misgelopen. Op het moment dat de grenzen
dicht gingen zaten er nog 3 studenten in Ghana. Zij hebben hun stage kunnen afronden
en konden na afloop met een repatriëringsvlucht terug naar huis.

Vanaf 1 september 2020 heeft Ghana de grenzen voor reizigers weer geopend, maar op
dat moment hebben de Hogescholen in Nederland en België besloten om hun studenten
geen stage meer te laten lopen in het buitenland. Dit was zeer teleurstellend. De
contacten met de verschillende hogescholen zijn nog steeds goed en zodra er weer
mogelijkheden zijn, zullen er weer studenten voorbereid worden om richting Ghana te
gaan.
Ondertussen heeft de stichting zich vooral gericht op de financiering van de missionaire
projecten en women empowerment. Er is op kleine schaal geïnvesteerd in
microfinancieringen voor de Dagomba vrouwen. Daarnaast is er eind november gestart
met de bouw van het vrouwentrainingscentrum. De verschillende sponsoractiviteiten
die in voorgaande jaren gestart zijn, zijn gecontinueerd waar mogelijk.
Tevens heeft de stichting vooral donaties en andere inkomsten doorgesluisd naar de
samenwerkingspartner in Ghana. De NGO in Ghana heeft dat globaal voor de volgende
doeleinden gebruikt:
- herregistratie(s) van NGO
- lopende administratieve kosten
- kosten voor voorbereiden, huisvesten en begeleiden van studenten/vrijwilligers
in Ghana
- salarissen lokaal personeel in Ghana
- sponsorgelden t.b.v. enkele vrouwen en kinderen (totaal 4)
- Heart4Women project – microfinancieringen (totaal 18)
- Heart4Women trainingscentrum
Doelen en Resultaten


Aanstellen van een directeur die het dagelijkse bestuur van de projecten in Ghana
zal managen
Momenteel is er een zeer goede samenwerking met de NGO Suhu Zangti Ghana
die capabel gemanaged wordt in alle dagelijkse activiteiten van de NGO. De
stichting heeft het volle vertrouwen in dit lokale bestuur. Derhalve is het voor de
stichting in Nederland op dit moment niet nodig om een directeur aan te stellen.
Dit blijft een punt van monitoring en evaluatie.



Samenwerking aangaan met de lokale NGO Suhu Zangti Ghana zodat de
Nederlandse stichting op verantwoorde en duurzame wijze in Ghana kan
opereren.
Eind 2019 is er een samenwerking tot stand gekomen met Suhu Zangti Ghana. Zij
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de missionaire projecten en women
empowerment projecten. De stichting helpt hen om enkele projecten te

financieren, maar het doel is dat de NGO in de toekomst volledig financieel
onafhankelijk is. De NGO heeft verschillende inkomen genererende activiteiten
opgezet waaronder Fruit4Kids programma en de stagebemiddeling van Europese
studenten.


Intensieve samenwerking aangaan met minimaal 2 missionaire organisaties in
Ghana waarmee we gezamenlijk onze missionaire doelen kunnen behalen;
Momenteel is er een samenwerking met de lokale Assemblies of God Church in
Sognaayilli. Deze kerk wordt geleidt door een vrouwelijke pastor, wat ook een
enorme boost aan onze women empowerment projecten heeft gegeven.
Helaas heeft samenwerking met de RK kerk niets opgeleverd. De NGO blijft haar
netwerk verder uitbreiden en kijken naar mogelijkheden voor samenwerking. Dit
proces wordt echter bemoeilijkt door het vooroordeel dat NGO‟s altijd geld
hebben, wanneer dit uitblijft, haken de meeste samenwerkingspartners af.



Opzetten en uitrollen van het Heart4Women Trainingscentrum;
Eind dit jaar zijn er een aantal grote giften binnengekomen die samen met de al
aanwezige fondsen de bouw van het vrouwen trainingscentrum mogelijk maakte.
De NGO heeft een werkplaats ingericht voor minimaal 6 studenten die willen
leren weven en minimaal 4 studenten die willen leren naaien. In de toekomst
willen we groeien naar maximaal 20 studenten zodat we het trainingscentrum
ook kunnen registreren als een officieel erkende school voor jonge vrouwen.
Begin 2021 zal het centrum starten met de beide opleidingen.



Opzetten en verder uitrollen van het Heart4Women microfinancieringsproject.
In plaats van het individueel sponseren van een vrouw, richt de stichting zich op
groepen vrouwen. Enerzijds omdat een groep vrouwen meer mogelijkheden
heeft om een rendabele onderneming te starten en anderzijds is een groep
vrouwen meer toekomstbestendig en dus duurzamer. De stichting sponsort nu
initiatieven gericht op vrouwengroepen die NGO Suhu Zangti Ghana opzet en
monitort.
Eind 2019 zijn er twee vrouwengroepen gestart. De ene groep van 5 vrouwen in
Sognaayili is in het afgelopen jaar uitgebreid naar 15 vrouwen die een lening
ontvangen hebben. Twee van hen zijn om verschillende redenen afgehaakt. Er
zijn nu 13 vrouwen die twee wekelijks bij elkaar komen om de lening terug te
betalen en om een moment van bezinning te hebben.

De tweede groep in Mbanaayilli heeft stil gelegen doordat we wegens COVID-19
niet meer in grote groepen mochten vergaderen. Nadat de restricties waren
opgeheven, wilden deze vrouwen niet meer samenkomen.
Daarnaast is er in de loop van het jaar wel een tweede groep gestart in de Kerk
van Pastor Asana. Om geen scheven ogen te krijgen binnen de gemeenschap
heeft de NGO besloten om ook de Christelijke vrouwen de mogelijkheid te geven
om een microkrediet af te nemen. Helaas loopt het bij deze groep wat minder
soepel. Er is begonnen met 5 vrouwen die een microfinanciering hebben
ontvangen. Twee wekelijks zijn er bijeenkomsten voor het terugbetalen van de
lening en een bezinningsmoment.


We beogen een groei van het aantal vrijwilligers en stagiaires met maximaal 16
vrijwilligers of stagiaires per jaar;
Zoals eerder vermeld, hebben alle studenten zich door COVID-19 moeten
afmelden voor een buitenlandstage. Op het moment van afkondigen van de
maatregelen waren er nog 3 studenten in Ghana. Zij hebben nu stage kunnen
afronden. Alle andere 10 aanmeldingen hebben moeten afzeggen.
In 2019 zijn banden aangegaan met verschillende hogescholen voor het plaatsen
van studenten. We werken nu samen met de volgende partners:
Christelijke Hogeschool Ede – verpleegkunde
Haagse Hogeschool – verpleegkunde en V&D
Hogeschool Arnhem Nijmegen – V&D
UCLL (België) – Hoger Laboratorium Onderwijs
Water4Ghana (België) – Techniek
Incidenteel zijn er aanmeldingen van studenten vanuit andere hogescholen. De
samenwerking met onze partners houdt in dat zij actief stages via de stichting
promoten onder hun studenten.
De verwachting is dat er internationaal steeds minder vliegverkeer zal gaan
plaatsvinden waardoor er ook minder studenten in het buitenland zullen gaan
stagelopen. De contacten met de verschillende hogescholen zijn warm en goed.
Maar de verwachting is dat de kosten voor reizen zullen gaan toenemen evenals
de kosten voor COVID-testen e.d. om de reis mogelijk te maken.
De stichting helpt de NGO nu om zich te richten op andere inkomsten
genererende activiteiten. Zoals het vrouwen trainingscentrum.

-

Realiseren van duurzame financieringsstroom om de stichting financieel gezond
te houden
 Realiseren van automatische incasso mogelijkheid voor onze
donoren en sponsoren
In 2020 is het niet noodzakelijk gebleken om een SEPA
overboekingsmogelijkheid te realiseren. De verwachting is dat dit
ook niet perse noodzakelijk gaat zijn in de toekomst. We blijven dit
punt evalueren.
 De rente van het micro-krediet programma van Heart4Women
project vaststellen naar marktconform (20%)
Met ingang van het verstrekken van de eerste leningen is dit
percentage in acht genomen. De NGO verdient hier echter niets aan,
omdat het rentepercentage gebruikt wordt voor het uitgeven van
een hoge lening aan de vrouwen. Het is als het ware circulerend
geld. DE vrouwen financieren als het ware hun eigen hogere lening.
Wanneer er niet voldoende in de pot zit, dan kan er niet bij geleend
worden. Zit er voldoende in de pot, dan kan er weer geleend
worden.
 Financiële zekerheid wordt verkregen door de studenten en
vrijwilligers per jaar aangezien zij automatisch doneren aan de
stichting.
Door het uitblijven van de studenten zijn er van hen ook geen extra
inkomsten voor het Heart4Women project binnengekomen dit jaar.

Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleid
Stichting Heart4Ghana zal zich de komende jaren bezighouden met het opzetten van
projecten gericht op de verbetering van de religieuze en economische positie van de
Noord-Ghanese vrouwen.
Daarnaast zal zij mogelijkheden bieden aan stagiaires om zich op een van onze projecten
of bij projecten van partnerorganisaties in te zetten. Professionele vrijwilligers worden
ingezet in „The Village Experience‟.
Heart4Women microkredieten
Heart4Women maakt onderdeel uit van de NGO Suhu Zangti Ghana. Heart4Women
stelt zich als doel individuele vrouwen binnen hun eigen gemeenschap in hun kracht te
zetten zodat zijzelf en hun gezinnen betere economische vooruitzichten hebben door
middel van een microfinancieringsprogramma. Tegelijkertijd zullen deze vrouwen

pastoraal begeleid worden in hun Christelijke geloof. Hierin wordt de samenwerking
gezocht met de lokale kerk- en geloofsgemeenschappen.
De micro-financiering aan de vrouwen is bedoeld voor het opzetten van een kleine
onderneming of om een opleiding te starten. De vrouwen worden intensief begeleid en
gemonitord in hun onderneming en het krediet zal worden terugbetaald, waarna het
weer opnieuw in dezelfde vrouwen geïnvesteerd zal worden.
Heart4Women Trainingscentrum
Naast het microkrediet programma willen we vrouwen ook op een duurzamere manier
helpen. We hebben gemerkt dat vrouwen heel makkelijk hun handeltje kunnen
verliezen. Bijvoorbeeld wanneer de prijzen stijgen en er bijna geen winstmarge over
blijft, of tijdens COVID-19 waarbij veel handeltjes toch ingestort zijn. Wanneer vrouwen
een vak zouden leren, hebben zij een beter toekomstperspectief, omdat zijzelf de
producten kunnen maken die zij zullen verkopen. De winstmarge is dan uiteraard
hoger. En daarnaast kunnen zij ook makkelijker voor een baas werken.
Om die reden heeft de NGO besloten om een trainingscentrum voor vrouwen op te
richten. Een centrum waarbij jonge vrouwen een vak kunnen leren. Er zal gestart
worden met twee opleidingen namelijk de weefopleiding en de naaiopleiding. Deze
opleidingen duren gemiddeld 2 tot 3 jaar voordat de dames klaar zijn. Daarna doen zij
examen en kunnen zij voor zichzelf beginnen.
Om de drempel zo laag mogelijk te houden hoeven studenten niet zelf een naaimachine
of weefgetouw aan te schaffen, maar kunnen zij die in bruikleen krijgen bij het
trainingscentrum. Bij afronden van hun opleiding kunnen zij deze dan tegen een
gereduceerd tarief overnemen. Daarnaast krijgen de studenten de mogelijkheid om hun
trainingskosten maandelijks te voldoen in plaats van vooraf het gehele bedrag, wat in
Ghana heel gebruikelijk is. Op deze manier hopen we juist vrouwen met een zeer laag
inkomen een kans te geven om zich te scholen. Het trainingscentrum zal in de toekomst
uitgebreid worden met andere korte trainingen zoals het maken van zeep en cosmetica,
maar ook langere opleidingen zoals de opleiding tot kapster en fashion & design.
De producten die de studenten zullen gaan weven en naaien zullen op de lokale en
internationale markt aangeboden worden voor verkoop. Op deze manier wil het
trainingscentrum haar eigen inkomsten genereren en financieel onafhankelijk worden.
Vrijwilligers en Stagiaires
Onderdeel van ons beleid is het plaatsen van professionele vrijwilligers en stagiaires
binnen onze eigen projecten, maar ook bij die van partnerorganisaties. We willen deze
jonge mensen (ouderen zijn ook welkom) inspireren hoe het is om in een andere cultuur
te wonen en werken. En hen de ervaring van hun leven meegeven, die zij in een
multiculturele samenleving als Nederland heel goed kunnen gebruiken. Daarnaast
kunnen wij hun inzet goed gebruiken op de verschillende projecten. Op deze manier

kunnen we de kosten van personeel laag houden en dus bijdragen aan een financieel
gezonde stichting. Hierbij wordt goed in de gaten gehouden of de vrijwilligers niet de
„banen‟ van de lokale bevolking innemen. Dit is geenszins de bedoeling. De vrijwilliger
is er vooral om kennis op te doen binnen de eigen beroepsgroep en deze toe te passen
op de Ghanese manier.
Vrijwilligers en stagiaires betalen programmakosten. Deze kosten beslaan de kosten die
gemoeid gaan met de voorbereiding in Nederland, met onder andere een online training
bij Stichting Muses, maar ook de begeleiding en supervisie ter plaatse. Een deel van de
programmakosten is tevens een donatie voor de projecten van de stichting. Iedere
vrijwilliger/stagiair steunt de stichting met een financiële bijdrage van €100,-. Deze zit
inbegrepen in de programmakosten. Verder worden alle lopende kosten en de lokale
salarissen van de begeleiders/supervisors in Ghana hiervan betaald.
Werven van gelden
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- Algemene donaties;
- Specifieke donaties bedoeld voor Heart4Women project;
- Programmakosten van vrijwilligers/stagiaires; de programmakosten bestaat o.a.
uit €100,- donatie voor de stichting, kosten voor begeleiding en voorbereiding in
Nederland en lokale salarissen van begeleiders in Ghana.
- Fondsen en/of subsidies;
- Evt. andere baten uit activiteiten van de Stichting.
Management, organisatie en partners
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Voor verdere details verwijzen
we naar de notariële acte.
Begin 2019 heeft Mw. A.L. Venema bedankt voor de functie van secretaris. Deze functie
is tot op heden nog niet opgevuld.
Beschikken over het vermogen van de stichting
De penningmeester is belast met de financiële taak van de stichting. Tevens is de
voorzitter gemachtigd om alle taken van de penningmeester over te nemen indien
noodzakelijk. Zowel de penningmeester als de voorzitter hebben de mogelijkheid om
gelden van en naar de zakelijke rekening te boeken.

Financieel Jaaroverzicht

Winst en verlies rekening

Balans

Privé
NL43TRIO0379256363
NL28TRIO2017626791 spaar
Debiteuren
Saldo

2020
Debet
Credit
0,00 295,75
2004,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1708,71
2004,46 2004,46

Privé
NL43TRIO0379256363
NL28TRIO2017626791 spaar
Debiteuren
Saldo
Donaties studenten/vrijwilligers
Sponsorprogramma's
Totaal Omzet
Kosten
Computer en ICT
Kilometervergoeding
Overige verkoopkosten
Reclame/advertentiekosten
Kosten geldopname Ghana
Bankrente en –kosten
Verdeelde kosten NGO Suhu Zangti
Ghana
Kosten Stichting Muses
Koersverschillen
Overige algemene kosten
Totaal kosten
Saldo

0
2004,46
0,00
0,00
0,00
2004,46
100,00
1145,00
5253,92
2020
128,26
47,45
40
0
164,72
196,34
6051,06
80
0
0,02
6707,85
-1453,93

