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Inleiding

De Stichting Ghana is er voor iedereen die het zinvol en interessant vindt om bij te dragen aan de
ontwikkeling van Ghana. Onze stichting zet zich sinds 1995 in voor de ontwikkeling van Ghana door
het opzetten en ondersteunen van projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg,
watervoorziening, hygiëne en welzijn.
In onze organisatie staat het verweven van de Nederlandse met de Ghanese cultuur centraal.
Hiermee creëert Stichting Ghana een platform waar alle aspecten van de ontwikkeling van Ghana
vanuit meerdere perspectieven worden bekeken. Deze multiculturele werkwijze helpt ons om de
wensen en behoefte van de Ghanese bevolking in kaart te brengen en leidt tot doeltreffende
methodes die succesvolle projecten als gevolg hebben.
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1. Visie
De stichting is opgezet in 1995 door initiatiefnemer Jackson Opon-Nimoh. Met de stichting beoogde
hij zowel het ondersteunen van de Ghanese samenleving in Nederland als het verbeteren van de
situatie in het land Ghana zelf. Deze beide doelstelling zijn lange tijd de leidraad van de Stichting
geweest. Omdat integratie een dynamisch proces is heeft er wel een verschuiving plaatsgevonden in
de aandachtsverdeling van Stichting Ghana tussen de hiervoor genoemde doelstellingen.

Ten tijden van de oprichting van Stichting Ghana was er vanuit de Ghanese gemeenschap in
Nederland veel behoefte aan ondersteuning en voorlichting. Stichting Ghana heeft hierin kunnen
voorzien door het organiseren van voorlichtingen en cursussen over onder andere het vinden van
huisvesting, scholing en hulpverlening. Nu, ongeveer 25 jaar later, heeft de Ghanese gemeenschap
haar plek in de Nederlandse samenleving bemachtigd, daarmee is ook de hulpbehoevendheid van de
Ghanese gemeenschap afgenomen. Dit heeft ertoe geleid dat Stichting Ghana zich hedendaags
voornamelijk bezighoudt met het ondersteunen en opzetten van ontwikkelingsprojecten in Ghana.

Het ontwikkelingsproces van Ghana is erg complex, om hier als stichting een maximale bijdrage aan
te kunnen leveren hebben wij ervoor gekozen onze aandacht te spitsen op een viertal basisprincipes.
Deze principes zijn:

Gezondheidszorg Onderwijs Schoon
drinkwater

Welzijn

Onze basisprincipes sluiten aan bij het 3e, 4e en 6e Sustainable Development Goal (SDG) die zijn
vastgesteld door de Verenigde Naties als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor
2030, deze SDGs vervangen de millenniumdoelstellingen die in 2015 zijn komen te vervallen. Voor de
volledigheid zijn de alle SDGs te vinden in Bijlage I.
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a.1. Doelstellingen
Om onze visie tastbaar te maken hebben wij als Stichting een aantal concrete doelen gesteld. Deze
doelstelling zullen hieronder worden toegelicht. In de volgende paragraaf 1.2 Strategie zal de
werkwijze van Stichting voor het behalen van deze doelstellingen worden toegelicht.

● Het informeren van geïnteresseerde over Ghana in het algemeen én de mogelijkheden om
zelf iets voor Ghana te betekenen;

● Het verlenen van sociale en maatschappelijke dienstverlening;
● Het opzetten van ontwikkelingsprojecten in Ghana die bijdrage aan één, of meer, van onze

vier basisprincipes;
● Het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in Ghana die bijdrage aan één, of meer, van

onze vier basisprincipes;
● Het onderhouden van contacten met (dienstverlenende) instanties in Ghana;

a.2. Strategie
Om haar doelstellingen in de praktijk te brengen onderneemt Stichting Ghana het volgende:

Informeren en verlenen van sociale en maatschappelijke dienstverlening
Stichting Ghana heeft een kantoor in de oude Pletterij in Haarlem. Hier kunnen vergaderingen en
besprekingen worden gehouden. Op kantoor wordt er op afspraak ook informatie verstrekt aan
studenten of andere geïnteresseerde. De pletterij biedt ook ruimte voor grotere activiteiten zoals
bijvoorbeeld het Ghanese kerstfeest dat jaarlijks op 2e kerstdag plaatsvindt.

Ondersteunen en opzetten van ontwikkelingsprojecten in Ghana
Het ondersteunen en opzetten van ontwikkelingsprojecten in Ghana doet onze Stichting in de ruimste
zin van het woord. Zo kan het zijn variëren van het verlenen van enkel advies; het leveren van
benodigde materialen tot het volledig faciliteren van een projectplan, de financiële middelen en het
overzien van de uitvoering.

Er komen veel brieven van instellingen en organisaties uit Ghana met het verzoek om ondersteuning.
Deze brieven worden gefilterd op de betrouwbaarheid van de partnerorganisatie én de locatie van
het betreffende project. De voorkeur gaat hierbij uit naar een gebied waar Stichting Ghana bekend is
om supervisie en communicatiemogelijkheden met het project zo breed mogelijk te houden.
Op het moment dat er een project is uitgekozen zal er vanuit de Stichting een onderzoek worden
opgezet bestaande uit minimaal één locatie bezoek. Na dit onderzoek zullen er fondsen worden
benaderd om het project te financieren.
Tijdens de uitvoerende fase van het project zal Stichting Ghana ten alle tijden de voortgang van het
project monitoren. Dit gebeurd altijd in persoon, zei het door een bestuurslid of een ander
aangewezen vertrouwenspersoon.

Voor een impressie van de diverse projecten van Stichting Ghana  kunt u terecht op onze website
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2. Organisatie
Sinds de oprichting in 1995 wordt al het werk binnen de stichting gedaan op basis van vrijwilligheid.
Het bestuur van de stichting bestaat ten alle tijden uit ten minste drie leden. Het bestuur van
stichting Ghana komt één keer per kwartaal samen een bestuursvergadering.

De belastingdienst heeft de stichting Ghana de ANBI status toegekend. ANBI staat voor Algemeen nut
beogende instelling. Voor donateurs betekent dit dat de giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Algemene gegevens:
Naam Stichting Ghana, hulpverlenende en ontwikkelingsorganisatie voor Ghanezen
E-mail info@ghanahaarlem.nl
Website https://ghanahaarlem.nl/
KvK nr. 41226953
RSIN nr. 8044.83.371

Bezoekadres:
De Pletterij
Lange Herenvest 122
2011 BX, Haarlem

Bankgegevens:
Algemeen IBAN nr.: NL42 INGB 0004 5593 31

t.n.v. Stichting Ghana-Haarlem
Voor projecten in Ghana IBAN nr.: NL43 INGB 0003 9583 98

t.n.v. Stichting Ghana-Haarlem

2.1. Bestuur
Het bestuur van stichting Ghana bestaand in januari 2022 uit de volgende leden:

Jackson Opon-Nimoh
Voorzitter
E-mail: Jackson@GhanaHaarlem.nl

Ruby Hoenderdos
Secretaris
E-mail: Ruby@GhanaHaarlem.nl

Chris Opon-Nimoh
Penningmeester
E-mail: Chris@GhanaHaarlem.nl
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3. Financiën
Het bestuur van stichting Ghana is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Dit wordt
gerealiseerd door jaarlijks een begroting voor het volgende jaar op te stellen. Na afloop van ieder
boekjaar worden de jaarstukken opgemaakt in een financieel jaarverslag bestaande uit een balans,
een staat van baten en lasten én een duidelijk toelichting voor beide. Dit verslag wordt tijdens de
eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar ter goedkeuring aan de bestuursleden voorgelegd.

3.1. Werving van gelden

De geldmiddelen van de stichting worden verkregen door donaties en giften van particulieren;
schenkingen van instellingen en bedrijven; subsidies en vergoedingen. Tevens wordt er constant
gezocht naar andere mogelijkheden om meer inkomsten te genereren.

3.2. Beheer van het vermogen
Tijdens de bestuursvergaderingen worden de financiën doorgesproken. In ieder geval wordt één keer
per jaar de begroting voor het volgende jaar door het bestuur vastgesteld. Het eigen vermogen van
de stichting is afgestemd op de lopende projecten met een buffer voor de komende jaren. Hierdoor
wordt de continuïteit van de lopende projecten gewaarborgd. Indien ooit wordt overgegaan tot
opheffing van de stichting zal het resterende positief vermogen worden besteed conform de doelen
die door de stichting worden nagestreefd.

3.3. Besteding van het vermogen
De vooraf begrootte uitgave van de stichting bestaan uit vaste kosten die jaarlijks terugkeren zoals de
huurkosten van de kantoorruimte en de organisatiekosten. De overige variabele kosten zijn
afhankelijk van het aantal lopende projecten. De stichting heeft geen winstoogmerk. Wel kan het zijn
dat er gelden worden gereserveerd om nieuwe projecten of activiteiten op te zetten.
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4. Bijlage
Bijlage I. United Nations Sustainable Development Goals
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