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Voorwoord   

 

Beste lezer,  

 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting African Foundation of 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 de Volta Regio, het dorp 

Pakro en de hoofdstad Accra te Ghana kunnen ondersteunen.   

 

Op 27 oktober 2018 bestonden wij 10 jaar! Al 10 jaar zetten wij ons samen met onze Ghanese 

partners in om kansarme kinderen in Ghana te ondersteunen door middel van verschillende 

projecten. Wij zijn heel blij dat wij samen met onze donateurs hieraan een bijdrage hebben kunnen 

leveren. In 10 jaar zijn wij verschillende projecten gestart, zoals het bouwen van meerdere scholen. 

In 2018 hebben wij dan ook de nieuwe school bestaande uit drie grote klaslokalen in Vakpo 

afgebouwd. Door deze drie klaslokalen kunnen er gemiddeld 100 kinderen naar de Junior High 

School. De bouw van de nieuwe school heeft vertraging opgelopen, aangezien de mensen uit de 

gemeenschap Vakpo helpen  met de bouw van de school. De werkers hebben nog een baan naast de 

bouw van de school. In september 2018 is de bouw afgerond. Wij hebben tevens 60 schoolbanken 

voor de nieuwe school gekocht. In september is ook het gebouw in gebruik genomen en in oktober 

2018 is er een grote opening geweest van het gebouw. 

 

Wij hebben in de afgelopen 10 jaar een hele hoop kunnen doen en hoe wij hier uitvoering aangeven 

is in de afgelopen 10 jaar zeker wel gewijzigd, maar wij hebben nooit opgelegd wat er in Ghana nodig 

is. Al onze projecten zijn initiatieven van de Ghanese mensen zelf. Wij, als Westerse mensen, kunnen 

niet bedenken wat er in Ghana nodig is. Dat weten de Ghanezen zelf beter. Het enige wat wij kunnen 

doen is hen ondersteunen en meedenken, waar nodig, om ervoor te zorgen dat de projecten zo goed 

mogelijk tot uiting komen. Dat is iets waar wij zeker trots op zijn. Ghana is een fantastisch mooi land 

met mooie mensen en wij hopen ooit dat onze hulp niet meer nodig is.  

 

In 2018 hebben wij uiteraard ook het schoolgeld voor vier kansarme kinderen betaald. Tevens 

ondersteunen wij de Gameli School in Anfoega. Wij hebben onder meer schoolmaterialen en 

schoolboeken voor de school gekocht. Ook hebben wij weer een kerstfeestje (eind december 2018) 

voor de kinderen betaald. In 2019 willen wij doorgaan met het ondersteunen van de arme gezinnen 

en het ondersteunen van de Gameli school.  

 

African Foundation of Wonder wil iedereen bedanken voor de (financiële) steun.  U maakt ons werk 

in Ghana mogelijk!    

 

Met vriendelijke groet,  

 

Marianne Berkhuijsen   

Voorzitter African Foundation of Wonder    

www.africanfoundationofwonder.nl  

Maart 2019     



  

Hoofdstuk 1: Algemene gegevens     

 

Naam:      African Foundation of Wonder  

Adres:      Vitruviusruimte 9, 2728NZ Zoetermeer  

Kamer van Koophandel nummer:  27328908   

Fiscaal nummer:    820038702       

ANBI-beschikking    sinds 27 oktober 2008   

Rekeningnummer:    NL90RABO.01042.000.06   

Website:    www.africanfoundationofwonder.nl   

E-mail:      info@africanfoundationofwonder.nl  

  

1.1 Bestuur    

 

African Foundation of Wonder is als rechtsvorm een stichting.  Onze stichting heeft een bestuur, 

maar geen leden:     

  

Voorzitter:     Marianne Berkhuijsen, 32 jaar oud, Arbeidsjurist;   

Secretaris:     Fabian van den Bosch, 37 jaar oud, ICT-medewerker;   

Penningmeester:    Anneke Toet, 67 jaar oud, Ambtenaar.     

  

1.2 Vrijwilligers    

  

- Lidian Nitert   

- Manon Kitslaar   

  

1.3 Hoe is African Foundation of Wonder opgericht?     

 

African Foundation of Wonder is een initiatief van Marianne Berkhuijsen. Zij heeft op 22-jarige 

leeftijd in 2008 twee maanden vrijwilligerswerk gedaan via de organisatie Activity International in 

een kindertehuis in het dorp Kpando te Ghana. Naar aanleiding van het vrijwilligerswerk is Marianne 

met het initiatief gekomen om Stichting Missahoe Wonder op te richten. Sinds 9 december2014  

zetten wij ons werk door als African Foundation of Wonder.   

Op 27 oktober 2008 hebben Marianne Berkhuijsen (voorzitter), Anneke Toet (penningmeester) en 

Fabian van den Bosch (secretaris) African Foundation of Wonder opgericht. African Foundation of 

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

stichting.     

  

1.4 Doelstelling    

  

De doelstelling van African Foundation of Wonder is bijdragen aan ieder kind naar school, het 

ondersteunen van arme gezinnen en duurzame projecten in Ghana.  African Foundation of Wonder 

richt zich op projecten voor armoedebestrijding, onderwijs en duurzaamheid in Ghana.  

  

 

 

 



1.5  Missie & Visie    

  

De missie van African Foundation of Wonder is: elk kind naar school en minder armoede in Ghana.  

De visie van African Foundation of Wonder. Veel kinderen in Ghana gaan niet naar school en hebben 

geen drie maaltijden per dag. Dit komt onder andere door de grote werkloosheid van de gezinnen in 

Ghana. Het komt vaak voor dat families niet meer voor de kinderen kunnen zorgen. Wij dragen zorg 

voor de kinderen die kwetsbaar, wees en kansarm zijn door de moeder te helpen een eigen bedrijfje 

te starten, zodat de kinderen voorzien worden in het levensonderhoud en naar school kunnen gaan. 

Ieder kind heeft recht op een goede toekomst. Wij vinden het ook belangrijk dat elk kind naar school 

kan en daardoor een goede toekomst tegemoet gaat. Daarom is onderwijs een zeer belangrijk 

project van African Foundation of Wonder.  

De doelgroep in Ghana: arme gezinnen met kansarme, kwetsbare kinderen in Ghana. Kinderen die 

het zonder onze hulp niet redden met ouders die niet voor de kinderen kunnen zorgen.  

Onze droom is dat de kansarme kinderen in Ghana zullen opgroeien tot gezonde, liefdevolle, 

verantwoordelijke en gelukkige mensen met een toekomst. Wij hopen te kunnen bijdragen aan de 

dagelijkse zorg en de toekomst van de kinderen door de ouders te ondersteunen op een duurzame 

manier.  

 

1.6 Kernwaarden van African Foundation of Wonder   

 

De kernwaarden van African Foundation of Wonder zijn: lokaal gericht, samenwerking, persoonlijke 

betrokkenheid, zelfredzaamheid en transparantie. Hieronder worden de kernwaarden verder 

toegelicht.  

- Lokaal gericht: De projecten van African Foundation of Wonder  zijn opgericht met lokale (Ghanese) 

mensen en organisaties. African Foundation of Wonder  vind het belangrijk dat het initiatief komt 

van de lokale bevolking. Dit zorgt ervoor dat de projecten een lang bestaan zullen hebben en echt 

bijdragen. Wij willen niet onze Westerse ideeën opleggen aan de Ghanese cultuur. Daarom  luistert 

African Foundation of Wonder  naar de vragen en de behoeften van de lokale bevolking.  

- Samenwerking: African Foundation of Wonder  is lokaal gericht, dus daarom kijken wij naar de 

behoeften van de lokale bevolking en zorgen wij ook voor een goede samenwerking met hen. Onze 

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

kennis van de andere cultuur is.   

- Persoonlijke betrokkenheid: African Foundation of Wonder  is zeer betrokken bij de projecten, de 

kinderen en de gezinnen. Marianne en de Ghanese coördinatoren en samenwerkende partners, 

Afframsikpa Children Foundation, hebben vrijwel elke dag contact over de projecten. Allerlei zaken 

worden overlegd en er wordt van beide kanten advies gevraagd. Marianne gaat elk jaar op eigen 

kosten naar Ghana om de projecten 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 African Foundation of Wonder. Er is dus sprake van wederzijds respect.  

- Zelfredzaamheid: African Foundation of Wonder wil investeren in arme gezinnen met weinig 

middelen die een eigen bedrijf willen starten of het bedrijf willen uitbreiden. African Foundation of 

Wonder legt niet op aan de gezinnen wat voor een soort bedrijf. Van belang is dat de gezinnen zelf 

kunnen voorzien in het levensonderhoud van het gezin. Ook dienen de andere projecten/initiatieven 

die wij starten zelfredzaam te zijn. De projecten dienen niet afhankelijk te zijn van de steun van 

African Foundation of Wonder.   

- Transparantie: African Foundation of Wonder vindt het erg belangrijk dat de sponsoren en 

donateurs op de hoogte zijn van de werkzaamheden van African Foundation of Wonder en waar de 



donatie aan wordt besteed. Door middel van nieuwsartikelen op de website houden wij de 

donateurs en sponsoren op de hoogte van de werkzaamheden, maar ook wie er een donatie aan ons 

geeft. Wij publiceren een jaarverslag op de website en zijn  erg actief op social media. Door middel 

van Facebook, Twitter, Instagram en de 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 onze projecten.  

 

1.7 Onze partners in Ghana   

 

African Foundation of Wonder werkt nauw samen met de Ghanese bevolking om de projecten te 

starten en te realiseren. African Foundation of Wonder vindt het belangrijk om de lokale mensen bij 

de projecten te betrekken. Alle benodigdheden en materialen worden in Kpando en Accra te Ghana 

gekocht. Hierdoor stimuleren wij ook de lokale economie.                        

Sinds 2015 werken wij samen met de Ghanese stichting, Afframsikpa Children Foundation. Met deze 

stichting zijn wij in 2015 gestart met het ondersteunen van kansarme gezinnen met een startkapitaal 

om een eigen bedrijfje te starten. In 2016 hebben wij de twee toiletten in het dorpje in Pakro 

gebouwd. In 2017 zijn wij de bouw van de nieuwe school in Vakpo gestart. In 2018 is de bouw 

gerealiseerd. In 2019 zullen wij weer verder gaan met het ondersteunen van de Gameli school en het 

schoolgeld van de kansarme kinderen betalen.   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 2: Projecten    

  

2.1 Projecten    

  

African Foundation of Wonder heeft in 2018 meerdere projecten in Ghana ondersteund:          

 

- Studiekosten kansarme kinderen:              € 1.900,- 

- Ondersteunen arme gezinnen eigen bedrijf te starten:    €    417,- 

- Bouw nieuwe school bestaande uit drie klaslokalen:       € 7.400,- 

 - Ondersteunen Gameli School:            € 1.050,- 

- Schoolbanken school Vakpo      € 4.150,- 

  

In 2018 had African Foundation of Wonder vijf projecten:     

1. African Foundation of Wonder heeft per semester (om de drie maanden) de studiekosten 

(middelbare/hogere school) van vier kansarme kinderen betaald;    

2. African Foundation of Wonder helpt arme gezinnen met kansarme kinderen door een eigen bedrijf 

te starten. Een duurzame manier om bij te dragen aan minder armoede en meer kinderen naar 

school;   

3. African Foundation of Wonder is eind 2016 gestart met de bouw van de nieuwe school, bestaande 

uit drie klaslokalen in het dorp Vakpo. In 2018 is de bouw gerealiseerd; 

4. African Foundation of Wonder ondersteunt de Gameli School in Anfoega met 

schoolbenodigdheden en jaarlijks kerstfeestje voor de kinderen;  

5. Schoolbanken voor de nieuwe school in Vakpo.   

 

2.2 Het onderwijs project   

 

Een project dat gefinancierd wordt door African Foundation of Wonder en sinds 2010 wordt 

uitgevoerd is dat er vier kansarme kinderen, tussen de acht en negentien jaar oud, naar de 

middelbare school gaan. Het waren 10 kinderen, maar een aantal kinderen zijn geslaagd. De 

schoolkosten zijn gemiddeld € 650,- per semester. Een semester bestaat uit drie maanden. Dankzij 

dit project kan African Foundation of Wonder de kinderen naar school sturen. African Foundation of 

Wonder 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.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



Hoofdstuk 3: Financiën    

 

3.1 Algemene uitgangspunten:    

 

-  African Foundation of 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 2018 is een totaalbedrag van € 16.183,22 gedoneerd, door middel van eenmalige 

donaties, structurele sponsors, verkoop spullen, een evenement en sponsoracties. Een specificatie 

hiervan is terug te vinden in het financieel jaaroverzicht.                   

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 4: Conclusie en vooruitblik     

  

African Foundation of Wonder is opgericht op 27 oktober 2008. Wij hopen dat onze stichting in de 

komende tijd meer vaste donateurs en sponsoren te krijgen.   

  

Acties om geld in te zamelen:  In 2019 zullen wij ons inzetten om donaties te krijgen via verschillende 

kringloopwinkels en fondsen. In 2019 willen wij weer nieuwe acties bedenken om aan donaties te 

komen. Elk jaar merken wij dat het lastiger gaat om donaties binnen  te krijgen.   

  

Schoolkosten: De schoolkosten voor de vier kansarme kinderen zullen wij in 2019 ook weer betalen.     

  

Wij zullen ons in 2019 weer gaan richten op het starten van eigen bedrijven en het stimuleren 

daarvan. Hierdoor zullen de mensen uiteindelijk zelfredzaam worden. Meer kinderen zullen de kans 

krijgen om naar school te gaan. In 2019 willen wij minimaal 5 andere gezinnen helpen met het 

starten van een eigen bedrijf. Tevens krijgt het gezin begeleiding en hulp met het openen van een 

spaarrekening.   

  

Particuliere donateurs: Momenteel heeft African Foundation of Wonder 10 vaste (voor een 

maandelijkse bijdrage) particuliere donateurs. Wij willen in 2019 meer vaste donateurs werven, 

zodat wij meer structurele inkomsten hebben.     

  

Naamsbekendheid stichting: African Foundation of Wonder wil meer naamsbekendheid genereren, 

zodat meer mensen op de hoogte zijn van het werk van de stichting. Daarnaast wil African 

Foundation of Wonder meer vrijwilligers zoeken.   

  

Zoetermeer, maart 2019         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 1: Jaarrekening Arican Foundation of Wonder  
 

JAARREKENING 2018     

 

  
Ontvangsten 2018   Uitgaven 2018   

   Collecte 2018 €            912,77 Schoolkosten * €      1.900,00  

   Donaties van particulieren €         1.800,02 Eigen bedrijfje  €         417,00 

   Kringloopwinkel Re-sell, s’Gravenzande €         3.000,00 Bouwkosten Junior High School Vakpo €      7.400,00 

   De Wisselbeker, Nootdorp €         1.000,00 Levensonderhoud kinderen €         829,00 

   Stichting De Pelgrimshoeve, Zoetermeer €         1.500,00  
Schoolbenodigheden+ Kerstfeest Gameli 
School €      1.050,00 

   Ontw.Samenwerking KOOK, Alkmaar €         4.000,00  Schoolbanken Junior High School Vakpo €      4.150,00 

   Vincentiusvereniging, Zoetermeer €            500,00 Overheadkosten*** €         299,50 

   Stichting Kringloop, Zaltbommel €         2.000,00   

   Stichting de Goede Doelen, Delft €            400,00    

   Silvester Boek en Spel, Zoetermeer €              90,00    

   Vriendenloterij €            274,75    

   Stichting Geef Gratis €            351,20    

   Overheadkosten betaald door  bestuur €            352,50   

  
 

    

  Totale inkosten 2018 €      16.183,22  Totale uitgaven 2018 €   16.045.50 

  Positief Saldo 31 december 2017 €        1.816,60  Positief Saldo 31 december 2018 €     1.954,82 

      

   €     18.000,82   €   18.000,82 

  
 
  

* Schoolkosten voor vier kansarme kinderen. De schoolkosten zijn inclusief de schoolboeken,           
   schooltassen, uniformen, zakgeld en provisie= eten en drinken. 
 

        **Wij hebben voor de Gameli school in Anfoega allerlei schoolbenodigdheden gekocht, zoals boeken en 
          schriften enz. Ook hebben wij dit jaar weer gezorgd voor de kansarme kinderen voor kerstmis. 
 
      ***De overheadkosten bestaan uit: website (sohosted), bank en transactiekosten. 
             Alle overige kosten: enveloppen, postzegels, visitekaartjes, logo, kamer van koophandel en reiskosten  
             worden door de bestuursleden zelf bekostigd en staan niet op de jaarrekening vermeld.  

 
 

  
 


