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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Stichting Missahoe Wonder. In dit jaarverslag vindt u 

een overzicht van informatie over onze stichting en de activiteiten die we het afgelopen jaar 

hebben uitgevoerd. Op onze website kunt u meer informatie en uitgebreide beschrijvingen van 

onze projecten vinden. 

Het afgelopen jaar hebben we op verschillende manieren onze projecten in Kpando te Ghana 

kunnen ondersteunen. In maart/april 2013 ben ik voor de vijfde keer naar Ghana geweest om 

de projecten en uiteraard de kinderen te bezoeken. Dat was erg fijn. Ook heb ik drie 

klaslokalen van de Missahoe Montessori School geverfd samen met de oudere kinderen.  

Wij hebben het afgelopen jaar de Missahoe Montessori School afgebouwd. De klaslokalen 

waren natuurlijk al in gebruik, maar de deuren, de ramen waren er nog niet. Ook was het 

gebouw nog niet geverfd. De school is officieel geopend in juli 2013 en wordt gezien als de 

mooiste school van het dorp Kpando. Een mooi moment voor ons! En dat allemaal dankzij de 

steun van onze sponsoren en donateurs.  

Ook waren er wat mindere momenten in 2013, zoals de particuliere landlord die het 

huurcontract van het bestaande weeshuis had opgezegd, zodat de kinderen moesten verhuizen 

naar het nieuwe weeshuis. Het nieuwe weeshuis is ver gekomen in 2013. In 2014 hopen wij 

het weeshuis helemaal af te kunnen bouwen.  

Afgelopen jaar hebben we ook besloten om twee nieuwe projecten te starten, namelijk de 

bouw van een toiletgebouw naast de Missahoe Montessori School en het vervoer project. De 

bouw van het toiletgebouw zal in februari 2014 van start gaan. Met het vervoer project zijn 

we in 2013 al een klein beetje begonnen. We hebben dankzij een aantal donaties vier fietsen 

kunnen kopen voor de oudere kinderen, zodat zij niet naar school hoeven te lopen. In 2014 

hopen wij een busje te kunnen kopen, zodat de kleine kinderen naar school kunnen worden 

gebracht.  

Op 27 oktober 2013 bestonden we vijf jaar. We hebben een gezellig jubileum feest 

georganiseerd in de Pasta Company XL in Zoetermeer. Er waren ongeveer 60 mensen 

gekomen om met ons het 5-jarig bestaan te vieren. Tijdens ons feest hebben we 1100 Euro 

opgehaald.  Het was een hele leuke middag en een succes. 

SMW wil iedereen bedanken voor de (financiële) steun.  U maakt ons werk mogelijk! 

 

Marianne Berkhuijsen 

Voorzitter SMW 

 

Februari 2014 
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Hoofdstuk 1: Algemene gegevens  
 

Stichting Missahoe Wonder 

Vitruviusruimte 9 

2728 NZ Zoetermeer 

Kamer van Koophandel nummer: 27328908 

Fiscaal nummer: 820038702      

ANBI-beschikking sinds 27 oktober 2008 

Rekeningnummer: NL90RABO0104200006 

www.stichtingmissahoe-wonder.nl 

info@stichtingmissahoe-wonder.nl 

 

Adres in Ghana: 

Missahoe Childrens’ Home 

P.O.Box 186, Kpando, Ghana 

00233-248221147 

mawusidotse@yahoo.com 

 

1.1 Bestuur 

 

Stichting Missahoe Wonder is als rechtsvorm een stichting. Onze stichting heeft een bestuur, 

maar geen leden:  

 

 Voorzitter: Marianne Berkhuijsen, 27 jaar oud, Arbeidsjurist. 

 Secretaris: Fabian van den Bosch, 32 jaar oud, ICT-medewerker. 

 Penningmeester: Anneke Toet, 62 jaar oud, Ambtenaar.  

 

1.2 Vrijwilligers 

 

 Lidian Nitert 

 Kirsten Bo Gopert 

 Manon Kitslaar 

 Marijke Balvers Steentjes 

 Lindi Willems 

 

1.3 Comité van Aanbeveling: 

 

 Drs. Jouetta van der Ploeg - Directrice stadsmuseum Zoetermeer 

 Dr. L.J. Roborgh - Directeur-Generaal Hogeronderwijs, Beroepsonderwijs, 

Wetenschap en Emancipatie 

 Liëlle Holman - Voorzitter jeugdcommissie Rotary Club Zoetermeer Zegwaart 

en programmamanager SOB  

 Drs. W.J.L. Verhoeks - van de Laar - Directeur onderwijs a.i. werkzaam bij Educatie 

van een Regionaal Opleidingencentrum (ROC) 

 

 

 

http://www.stichtingmissahoe-wonder.nl/
mailto:info@stichtingmissahoe-wonder.nl
mailto:mawusidotse@yahoo.com
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1.4 Hoe is SMW opgericht?  

 

Stichting Missahoe Wonder (SMW) is een initiatief van Marianne Berkhuijsen. Zij heeft op 

22-jarige leeftijd in 2008 twee maanden vrijwilligerswerk gedaan via de organisatie Activity 

International in het weeshuis Missahoe Childrens' Home in het dorp Kpando te Ghana. Het 

weeshuis bestaat sinds oktober 2001. Het weeshuis is opgericht door twee Ghanese vrouwen. 

Naar aanleiding van het vrijwilligerswerk is Marianne met het initiatief gekomen om SMW 

op te richten. Op 27 oktober 2008 hebben Marianne Berkhuijsen (voorzitter), Anneke Toet 

(penningmeester) en Fabian van den Bosch (secretaris) Stichting Missahoe Wonder opgericht. 

SMW heeft drie bestuursleden die op vrijwillige basis werken naast hun (fulltime) banen aan 

SMW.  

 

1.5 Doelstelling 

 

De doelstelling van Stichting Missahoe Wonder is om kansarme, kwetsbare, weeskinderen en 

jongeren met weinig toekomstperspectief in de omgeving (of verbonden zijn aan) van het 

dorp Kpando in de Volta Regio te Ghana te ondersteunen in hun (basis) behoeften, zoals 

onderdak, eten, medicijnen, onderwijs, persoonlijke aandacht, structuur, veilgheid en liefde. 

Daarnaast wil SMW een mogelijkheid bieden om het project (het weeshuis) zelfredzaam en 

duurzaam te maken.  

 

1.6  Missie & Visie 

 

De missie van Stichting Missahoe Wonder is het creëren van een liefdevolle en veilige 

omgeving door een dak boven het hoofd van kansarme kinderen in Ghana te bieden met eten 

en onderwijs zodat de kinderen kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot gezonde, 

verantwoordelijke mensen met een toekomst. 

 

De visie van Stichting Missahoe Wonder. Veel kinderen in Ghana hebben geen familie die 

voor hen kan zorgen. Dit is onder andere vanwege het overlijden van de ouders van de 

kinderen of de werkloosheid van de gezinnen in Ghana. Niet elk kind in Ghana is een 

weeskind. Het komt vaak voor dat families niet meer voor de kinderen kunnen zorgen. Het 

"Missahoe Childrens' Home" weeshuis in Ghana en SMW willen ervoor zorgen dat de 32 

kinderen die verbonden zijn aan het weeshuis opgroeien in een liefdevolle en veilige 

omgeving. Stichting Missahoe Wonder wil er daarom voor zorgen dat de kinderen een dak 

boven hun hoofd hebben door een nieuw weeshuis te bouwen. Wij dragen zorg voor de 

kinderen die kwetsbaar, wees en kansarm zijn. Ieder kind heeft recht op een goede toekomst. 

SMW vindt het ook belangrijk dat elk kind van het weeshuis naar school gaat en daardoor een 

goede toekomst tegemoet gaat. Daarom is onderwijs een zeer belangrijk project van SMW. 

 

Met onze projecten dragen we bij aan de Millenniumdoelstellingen: 

I Opheffen armoede  

II Alle kinderen naar school  
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1.7 Kernwaarden 

De kernwaarden van Stichting Missahoe Wonder zijn: lokaal gericht, samenwerking, 

persoonlijke betrokkenheid, zelfredzaamheid en transparantie. Hieronder worden de 

kernwaarden verder toegelicht. 

- Lokaal gericht: De projecten van SMW zijn opgericht in samenwerking met lokale 

(Ghanese) mensen en organisaties. SMW vind het belangrijk dat er vraag naar de projecten is 

en het initiatief komt van de lokale bevolking. Dit zorgt ervoor dat de projecten een lang 

bestaan zullen hebben en echt bijdragen. Daarom heeft SMW geluisterd naar de vragen en de 

behoeften van de lokale bevolking. De vraag om een nieuw weeshuis te bouwen komt van de 

twee Ghanese leidsters, Mawusi Dotse en Vincentia Atsu. Zij hebben het initiatief genomen 

en dit zorgt ervoor dat het project echt wat kan veranderen. Dit om ervoor te zorgen dat het 

weeshuis niet meer afhankelijk is van een landlord die de huur gemakkelijk kan opzeggen en 

om te zorgen voor een groter onderkomen voor de kinderen. Dit geldt ook voor de bouw van 

de nieuwe school. 

- Samenwerking: SMW is lokaal gericht, dus daarom kijken wij naar de behoeften van de 

lokale bevolking en zorgen wij ook voor een goede samenwerking met hen. SMW werkt 

samen met de Ghanese stichting, Charity Sisters Foundation. Onze samenwerking en 

communicatie is sterk, dit onder meer doordat er van beide kanten begrip en kennis van de 

andere cultuur is. SMW bespreekt alles met de Ghanese stichting, zodat de projecten de goede 

kant op gaan. Tevens is er een vertrouwensband met de leidsters van het weeshuis. 

- Persoonlijke betrokkenheid: SMW is zeer betrokken bij de projecten, de kinderen en de 

Ghanese leidsters. Marianne en de Ghanese leidsters van het weeshuis hebben vrijwel 

dagelijks contact over de kinderen en de projecten. Allerlei zaken worden overlegd en wordt 

van beide kanten advies gevraagd. Daarnaast is Marianne inmiddels vier keer terug geweest 

naar het weeshuis om vrijwilligerswerk te doen en om met eigen ogen te bekijken hoe het met 

de kinderen en de projecten gaat. Marianne gaat elk jaar op eigen kosten naar Ghana om het 

weeshuis te bezoeken. Vanuit Nederland en Ghana wordt er nagedacht over problemen en 

complicaties die zich voordoen en daarover wordt advies gegeven door de leidsters en het 

bestuur van SMW. Er is dus sprake van wederzijds respect. 

- Zelfredzaamheid: Bij de bouw van het nieuwe weeshuis wordt een winkeltje gebouwd. 

Hier zullen (kleding)stoffen en drinkwater verkocht worden. Daarnaast bouwt SMW een 

nieuwe school, zodat er inkomsten binnen komen waardoor het weeshuis zelfstandig kan 

voorzien in het levensonderhoud (eten, drinken en onderwijs). Het nog te bouwen winkeltje 

en de afgebouwde school generen inkomsten, waardoor het project (het weeshuis) 

zelfredzaam zal zijn. De kinderen uit het dorp Kpando die les krijgen op de school betalen elk 

schoolgeld. Hierdoor komen er dus inkomsten binnen. 

- Transparantie: SMW vindt het erg belangrijk dat de sponsoren en donateurs op de hoogte 

zijn van de werkzaamheden van SMW en waar de donatie aan wordt uitgegeven. Door middel 

van nieuwsartikelen op de website houden wij de donateurs en sponsoren op de hoogte van de 
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werkzaamheden, maar ook wie er een donatie aan SMW geeft. De donateurs en/of sponsoren 

ontvangen een persoonlijke brief met een verslag waaraan de donatie is uitgegeven. Tevens 

publiceren wij een jaarverslag op de website en zijn wij erg actief op social media. Door 

middel van facebook, twitter en website houden wij iedereen op de hoogte van de activiteiten, 

donaties en werkzaamheden. Tevens proberen wij zo veel mogelijk foto's te publiceren van de 

vorderingen van de bouwprojecten. 

1.8 Onze partners in  Ghana 

SMW samen samen met de Ghanese stichting Charity Sister’s Foundation om sponsoren te 

werven in Ghana voor het weeshuis Missahoe Childrens’ Home. Deze Ghanese stichting is 

opgericht door de twee leidsters van het weeshuis, Mawusi Dotse en Vincentia Atsu. Ook is er 

samenwerking met lokale medewerkers van het dorp Kpando. Er zijn tien leraren werkzaam 

in de Missahoe Montessori school. Deze leraren zijn afkomstig van het dorp Kpando, 

waardoor de gemeenschap ook profiteert van onder andere de school. Ook werken er lokale 

vrouwen in het weeshuis om een steentje bij te dragen aan de opvoeding van de 

weeskinderen.   

SMW werkt ook samen met het Ghanese bouwbedrijf, Harmony Construction Works. Dit 

bouwbedrijf bestaat uit lokale bouwvakkers. Het bouwbedrijf werkt ook samen met lokale 

bouwvakkers. SMW vind het belangrijk om de lokale mensen bij de projecten te betrekken. 

Alle benodigdheden en materialen worden in Kpando te Ghana gekocht. Hierdoor stimuleren 

wij ook de lokale economie.  
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Hoofdstuk 2:Projecten 
 

2.1 Projecten.  

SMW heeft meerdere projecten in 2013 in Ghana ondersteunt: 

 

Projecten      Ondersteuning 2013 

Levensonderhoud (voedsel en medicijnen) kinderen:  €   3.660,- 

Studiekosten kinderen:     €   6.585,42 

Bouwkosten weeshuis:     € 15.413,55 

Bouwkosten school:      €   6.176,96 

Studiekosten oud-wees:     €   1.865,09 

 

In 2013 had SMW vier projecten:   

1. SMW heeft maandelijks het levensonderhoud: voedsel, drinken, medicijnen, voor de 

kinderen verbonden aan Missahoe Childrens’ Home betaald.  

SMW heeft per semester (om de drie maanden) de studiekosten (middelbare/hogere 

school) van de dertien kansarme kinderen verbonden aan Missahoe Childrens’ Home 

betaald.  

2. De bouw van het nieuwe weeshuis, Missahoe Childrens’ Home, aan de rand van het 

dorp Kpando. SMW heeft in 2013 de deuren, ramen, badkamers en toiletten gebouwd. 

Tevens is de septic tank voor de afvoer van het douche- en toiletwater is gebouwd. 

Ook heeft SMW in de kerstvakantie 2013 een aantal kamers en deuren kunnen laten 

verven.  

3. SMW heeft in 2013 de Misashoe Montessori School afgebouwd. De ramen, deuren, 

plafonds in de school gemaakt en de school van binnen en buiten geverfd. 

4. SMW heeft ook de studiekosten van de oud-wees tot augustus 2013 betaald. De oud-

wees is momenteel klaar met zijn studie.  

 

2.2 Het onderwijs project 

Er zijn 32 kinderen verbonden aan het weeshuis ‘Missahoe Childrens’ Home’. Deze kinderen 

hebben allemaal onderwijs nodig. Dankzij de Missahoe Montessori School kunnen alle jonge 

kinderen van het weeshuis educatie krijgen. Op de school studeren leerlingen tot en met 15 

jaar oud. De kansarme kinderen van het weeshuis betalen geen schoolgeld om les te krijgen 

op de Missahoe Montessori School. De kinderen van het dorp Kpando die les krijgen op de 

school betalen schoolgeld. Er komen ook een aantal kinderen (25 kinderen) uit het dorp gratis 

naar de school, omdat zij te arm zijn om schoolgeld te betalen. De school bestaat uit een 

kinderopvang, peuterklas, kleuterklas en groep 1 tot en met 6.  

Een project dat gefinancierd wordt door SMW en sinds 2010 wordt uitgevoerd is dat er 

dertien kinderen, jongens en meisjes van het weeshuis, tussen de acht en negentien jaar oud, 

naar de middelbare school gaan. De kinderen zijn: Aseye (19 jaar oud), Wonder (18 jaar oud), 

Afi (15 jaar oud), Landre (16 jaar oud), Daniel (15 jaar oud), Zela (14 jaar oud), Sefakor ( 14 

jaar oud), Jennifer ( 12 jaar oud), Rose (15 jaar oud), Van Dyke (17 jaar oud), Randy (18 jaar 

oud), Mawufemor Boy (18 jaar oud) en Mawufemor Girl (16 jaar oud). De schoolkosten zijn 

gemiddeld € 1500,- per semester. Een semester bestaat uit drie maanden. Dankzij dit project 

kan SMW de kinderen naar school sturen. SMW vindt het belangrijk dat de kinderen een kans 

hebben op een goede baan en daarom is dit een belangrijk project. Wij gunnen deze kinderen 

een goed kans op de toekomst, dus is educatie belangrijk om een baan te vinden.   
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2.3 Afgeronde projecten 

De studie van de oud-wees aan het Zennith Universiteit in Accra is afgerond. Hij studeerde 

sinds 2009 tot augustus 2013 de studie Human Resource Management. Hij heeft de studie 

succesvol afgerond.   

Hoofdstuk 3:Financiën 
 

3.1 Algemene uitgangspunten: 

 

- Stichting Missahoe Wonder besteed 100 procent van alle giften en donaties aan 

financiering van onze projecten.  

- De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding en onkostenvergoeding 

voor hun werkzaamheden.  

- Alle overheadkosten worden door de bestuursleden betaald.  

- De bestuursleden betalen de flyers, reiskosten, visitekaartjes, papier, enveloppen, 

postzegels zelf. Deze worden niet op de begroting vermeld.  

- De  reiskosten naar Ghana wordt door voorzitter, Marianne Berkhuijsen, zelf betaald. 

- De bestuursleden en vrijwilligers betalen zelf reiskosten  voor afspraken en 

evenementen.  

- De collectanten krijgen niet betaald en ook geen onkostenregeling.  

 
3.2 Fondsenwerving  

 

In het jaar 2013 is een totaalbedrag van € 38.814,27 opgehaald, door middel van eenmalige 

donaties, structurele sponsors, verkoop spullen, evenement 5-jarig bestaan en sponsoracties. 

Een specificatie hiervan is terug te vinden in het financieel jaaroverzicht. 
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Hoofdstuk 4: Conclusie en vooruitblik  
 

Stichting Missahoe Wonder is opgericht op 27 oktober 2008. 

Wij hopen dat onze stichting in de komende tijd meer vaste donateurs en sponsoren te krijgen. 

Wij hebben enkele vaste sponsoren: de jaarlijkse Miss-verkiezing Queen of the Benelux, 

verschillende particulieren en de opbrengst van de collecte in Zoetermeer. 

 

Acties om geld in te zamelen. In 2014 zullen wij ons inzetten om donaties te krijgen via 

verschillende kringloopwinkels en fondsen. In april 2013 heeft de collecteweek 

plaatsgevonden in Zoetermeer. In 2014 zal van 2 tot en met 8 maart de jaarlijkse collecteweek 

plaatsvinden in Zoetermeer. In 2014 zal er een evenement plaatsvinden georganiseerd door 

studenten. In december 2014 verkopen wij weer kerstkaarten, die door een vrijwilliger 

gemaakt worden. 

 

De bouw van het nieuwe toiletgebouw. 

In februari 2014 is de bouw van het nieuwe toiletgebouw van start gegaan. Het nieuwe 

toiletgebouw wordt gebouwd naast de Missahoe Montessori School en zal bestaan uit acht 

toiletten. Dit gebouw zal in gebruik worden genomen door de leerlingen van de Missahoe 

Montessori School. Voor de bouw van het toiletgebouw is een bedrag van € 9000,- nodig.  

 

Het afbouwen van het weeshuis. Het weeshuis zal in 2014 worden afgebouwd. Momenteel 

dient het weeshuis nog geverfd te worden, een aantal plafonds moeten nog gemaakt worden 

en de badkamers en toiletten moeten nog betegeld worden.  

 

Schoolkosten. De schoolkosten voor de dertien kinderen verbonden aan Missahoe Childrens’ 

Home zullen wij in 2014 ook weer betalen.  

 

Zelfredzaamheid. SMW zal in 2014 meer aandacht besteden aan het zelfredzaam maken van 

het project.  

 

Particuliere donateurs 

Momenteel heeft SMW 11 vaste (voor een maandelijkse bijdrage) particuliere donateurs. Wij 

willen in 2014 meer vaste donateurs werven, zodat wij meer structurele inkomsten hebben.  

 

Naamsbekendheid stichting. SMW wil meer naamsbekendheid genereren, zodat meer 

mensen op de hoogte zijn van de stichting. Daarnaast wil SMW meer vrijwilligers zoeken. 

Wij blijven ons inzetten voor zover in ons vermogen ligt voor de kinderen van het weeshuis 

‘Missahoe Childrens’ Home’. 

 

 

 

Zoetermeer, februari 2014 
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Bijlage 1: Jaarrekening Stichting Missahoe-Wonder 

  
JAARREKENING 2013  

 

 

        Ontvangsten 2013     Uitgaven 2013     

  
  

  
   

  

Opbrengst sleutelhangers €           257,50 

Levensonderhoud kinderen 

weeshuis  €   3.470,00  

De Wisselbeker 
 

 €       1.000,00  Bouwkosten weeshuis  € 15.413,55  

Stichting Goede doelen  €       1.000,00  Bouwkosten school 
 

 €   6.176,96  

Emmaus Bilthoven 
 

 €       2.000,00  

Schoolkosten  14 kinderen 

tot en met mei 2014  €   6.585,42  

Stichting KOOK 
 

 €       5.000,00  Schoolkosten oud wees 
 

 €   1.865,09  

Emmaus Regenboog  €          500,00  Ziekenhuis kosten 
 

 €      190,00  

Stichting Pelgrimshoeve  €       1.250,00  Lening 
  

 €      250,00  

Evenement oud-

vrijwilliger K. Wivestad  €       3.043,51  Verblijfskosten vrijwilligers  €   2.009,00  

SOS Rommelmarkt 
 

 €       3.016,10  Overheadkosten* 
 

 €      349,66  

5-jarig bestaan 
 

 €       1.100,30  Inkoop olifantjes 
 

 €      107,25  

Stichting Kapitaalfonds  €       5.000,00  Electra en Water 
 

 €      417,86  

Verblijfskosten 

vrijwilligers  €       2.000,00  Tafels 
  

 €      309,55  

De Recycling Westland  €       1.000,00  Fietsen 
  

 €      319,50  

Vincentiusvereniging   €          500,00  
   

  

Queen of the Benelux  €       4.106,81  
   

  

Rommelmarkten  
 

 €          541,70  
   

  

Collecte 
  

 €       2.100,00  
   

  

Verkoop olifantjes  €          192,00  
   

  

Vriendenloterij 
 

 €          139,00  
   

  

Donatie voor Verf 
 

 €          400,00  
   

  

Goededoelshop 
 

 €          194,35  
   

  

Lening 
  

 €          250,00  
   

  

Donaties particulieren 

Overheadkosten 

 €       3.873,00  

 €           350,00 

Positief saldo per 31-

12-2013 
  

 €  1.350,43 

 

  
   

  

       €     38.814,27         € 38.814,27  

Saldo per 31 december 2012 €     3.390,51 

Saldo per 31 december 2013 €     1.350,43 

Positief saldo1 januari 2014  €     4.740,94 

 

*De overheadkosten bestaan uit: website (sohosted), bankrekening en transactiekosten, kamer 

van koophandel, overige kosten. Het ticket naar Ghana wordt door Marianne Berkhuijsen 

(voorzitter) zelf betaald.  


