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Inleiding 
 
Vijf jaar geleden schrijft SOKPO zijn Beleidsplan 2013-2018. Er worden concrete plannen be-
schreven en wat is het bestuur trots en dankbaar dat deze plannen voor de Ashanti School en 
voor het Job Creation and Training Centrum bijna allemaal zijn gehaald. En daar hebben we 
veel hulp bij gekregen van donateurs en vrijwilligers! 
En dan is het tijd om verder te gaan en een vervolg te schrijven op het genoemde Beleidsplan. 
Dit is een taak die dit jaar door het bestuur van SOKPO wordt opgepakt. In het voorliggende 
Jaarverslag 2018 wordt op een enkele plek al ingegaan op de inhoud van dit Beleidsplan 2019-
2024. 
 
Het bestuur van SOKPO heeft, ook in het kader van de duurzaamheid, besloten dat de Jaarver-
slagen tot 2023 voortaan als los inlegvel in het Beleidsplan op te nemen. Uiteraard worden de 
jaarverslagen ook op de website van SOKPO geplaatst, maar mocht er toch behoefte zijn aan 
een papieren exemplaar, neem dan gerust contact op met het bestuurssecretariaat via in-
fo@sokpo.nl. 
 

Samenstelling bestuur Stichting SOKPO 
De samenstelling van het bestuur van de Stichting SOKPO in Nederland is in 2018 niet gewij-
zigd.  

- Hubert Fermina, voorzitter 
- Ries Beerthuijzen, penningmeester 
- Anneke Schnieders, secretaris 
- Gerard Schnieders, bestuurslid 
- Willem Huisman, bestuurslid 
- Francis Yeboah, bestuurslid 
 
Wel heeft het bestuur ondersteuning gekregen van een aantal vrijwilligers.  
 

Wat is een organisatie zonder vrijwilligers  
Wat een aanwinst is Grada Snoek, die inmiddels viermaal per jaar onze nieuwsbrief verzorgt en 
vanaf juli 2018 de website bijhoudt. Ook staat ze het bestuur met daad en raad bij. 
 
Eerder al in 2017 en opnieuw in 2018 bezoeken Bert Weijdema, Ingrid Oudelengerink en Henk 
Veldman de projecten op de Ashanti School en het project ‘Meet the Deaf’ in Kumasi. Ze zijn 
door hun reis enthousiast geworden en willen graag op vrijwillige basis met SOKPO samenwer-
ken.  
Zo gaat Ingrid het bestuurssecretariaat ondersteunen, wil Bert graag de contacten met onder-
wijsinstituten onderhouden en gaat Henk, die zelf doof is, contact zoeken met de dovenorgani-
saties en -scholen in Nederland. 
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Een algemene terugblik op 2018 
 
Job Creation en Training Centre for the Deaf (JCTC) 
In 2013 huurt SOKPO in Kumasi een stuk grond waarop geen enkele voorziening aanwezig is. 
Nu, vijf jaar later, staat er op dit stuk grond het JCTC met twee overdekte containers die als 
werkplaats dienen, een prachtige meetinghall, een toiletgebouw en een leerwerkgebouw met 
daarin vijf werkplaatsen, een kantoor, een keuken en drie slaapkamers. Wat een fantastische 
plek voor dove jongeren om elkaar te kunnen ontmoeten en getraind te worden.  
Nu de bouw is afgerond, is het tijd om in een nieuw Beleidsplan 2019-2024 te beschrijven hoe 
het centrum rendabel kan worden. Daarbij hoort ook het beschrijven van een exit-strategie, 
want dat is natuurlijk het uiteindelijke doel: het centrum zal binnen niet al te lange tijd op eigen 
benen moeten gaan staan. 
 

Ashanti School for the Deaf in Jamasi 
Ook op de Ashanti School blijven er de nodige wensen, waarvoor de Stichting zich in de ko-
mende vijf jaar sterk wil maken.  
 

 
Communicatiemiddelen 
Het heeft eventjes geduurd, maar vanaf juli 2018 is hij live gegaan: de nieuwe website! Met de 
kennis en de inzet van Mok Heijmerink van de organisatie Webbouwen-aan-de-keukentafel (zie 
www.webbouwenaandekeukentafel.nl) is de website echt prachtig geworden! Het laat op een 
juiste manier zien, waar SOKPO voor staat! Ga vooral een keer kijken op www.sokpo.nl 
 
Maar daar blijft het niet bij: in 2018 zijn er 250 grote en 200 kleine folders gedrukt die bij elk 
evenement waar SOKPO aanwezig is, kunnen worden uitgedeeld. Wil je zelf een paar folders 
hebben om op een bijeenkomst aandacht te vragen voor SOKPO, vraag deze dan op bij het 
bestuurssecretariaat via info@sokpo.nl. 
 
Maar er blijven natuurlijk altijd wensen, want hoewel beeldmateriaal in de vorm van films en 
foto’s is voor dove leerlingen erg belangrijk is, is het maken hiervan helaas nog niet gelukt. Het 
blijft gewoon nog (bovenaan) het wensenlijstje staan!  
 

Container vervoer van spullen 
Een Ghanese transporteur, heeft in februari 2018 voor een bedrag van € 40 tot € 50 per doos 
een aantal dozen met kleding, gereedschap en printers naar Ghana vervoerd, ingeklaard en 
naar Kumasi gebracht. Het duurt eventjes, maar alle spullen zijn in goede staat op de plek van 
bestemming aangekomen. En het moet gezegd worden: het is zeker de moeite van het over-
wegen waard om gratis gedoneerde spullen, met een waarde van meer dan € 50, op deze ma-
nier naar Ghana te vervoeren. 
 

http://www.webbouwenaandekeukentafel.nl/
https://sokpo.us8.list-manage.com/track/click?u=d5388eb8a0d3d4b3a9db6371c&id=5731db80fc&e=77859c08e0
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Inzameling hoortoestellen 
Begin 2018 start Eugenie Herlaar een inzameling van 
hoortoestellen in La Terrassa, een koffie- en lunch restau-
rant in Winkelcentrum Middenwaard in Heerhugo-
waard. 200 hoortoestellen, sommige nog helemaal nieuw 
en inclusief batterijen, reinigingsmiddelen en droogdozen 
zijn het resultaat van de inzameling. Tijdens de reis van 
SOKPO leden zijn de hoortoestellen overhandigd aan het 
Audiologisch Centrum in Jamasi en Kumasi. 
Dit initiatief leidt tot een uitnodiging van de Stichting Hoor-
mij, afdeling Alkmaar, aan Eugenie om op 3 oktober 2018 
in Heiloo een lezing te houden over Ghana en in het bij-
zonder over de projecten van SOKPO. De Stichting Hoormij heeft onder haar leden veel ge-
bruikte hoortoestellen ingezameld. Hartverwarmend! 
 

Inspirerende bijeenkomsten en bezoeken in Nederland 
Op 23 maart 2018 bezoekt bestuurslid Anneke Schnieders een inspirerende bijeenkomst bij 
Growing Business Together, een platform voor jonge Nederlands-Ghanese ondernemers, die 
een bedrijf willen starten in Ghana.  
 
Op 6 april 2018 viert de Haella Stichting haar 50-jarig bestaan. De stichting schrijft op haar 
website dat ze een eigenwijs vermogensfonds is met grote ambities en daarmee haar steentje 
wil bijdragen. De stichting ondersteunt het project: ’Meet the Deaf’ in Kumasi. Een feestelijke 
dag waarop ook weer nieuwe contacten zijn gelegd.  
 
Hubert Fermina en Ries Beerthuijzen hebben in juni 2018 ook zo’n inspirerende ontmoeting in 
Ghana met Milou Lommelen van Tumi hostel en het naaiatelier voor dove meisjes en jonge 
vrouwen.  
 
De jaarlijkse Partin1-dag, in 2018 op 29 september georganiseerd, is een belangrijk moment om 
elkaar te ontmoeten en te spreken, om inspiratie op te doen. Het bestuur van SOKPO is hier 
altijd met een vertegenwoordiging aanwezig. Het is elke keer weer een dag vol lezingen, work-
shops en natuurlijk vooral netwerken. 

 
Worldschool 
Op 8 oktober 2018 organiseert de Worldschool op de TU 
in Delft een studiedag. Bestuursleden Anneke en Gerard 
Schnieders maken op deze dag kennis met vier leerlingen 
van het Technasium Het Calandcollege te Amsterdam. 
De leerlingen gaan zich buigen over de opdracht om een 
zelfvoorzienende voorziening voor elektriciteit te ontwer-
pen voor het JCTC. En al op 11 december 2018 presente-
ren zij hun innovatieve ontwerp voor zonnepanelen.  
Zonnepanelen zijn in Ghana vaak bedekt onder het fijne 
stof uit de Sahara. De leerlingen hebben een systeem 
bedacht om zonnepanelen te voorzien van sproeiers, zo-
dat er een maximale opbrengst kan worden gewaarborgd. 
SOKPO is enthousiast over dit ontwerp en gaat de implementatie daarvan beschrijven in het 
nieuwe beleidsplan 2019-2024.  
 

                                                         
1 Partin: Branchevereniging voor het particuliere Initiatief in ontwikkelingssamenwerking https://partin.nl  

https://partin.nl/
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Bezoek projecten 
In 2018 bezoeken alle SOKPO bestuursleden met vrienden, familie en/of zakenrelaties de 
SOKPO projecten. Mooi om te zien hoe iedereen zo enthousiast en onder de indruk terugkomt! 
 
Begin mei 2018 gaat Willem Francis, bestuurslid, samen met Bart Remkes, sponsor Fa. Rem-
kes, en Jurjen Kuipers, sponsor Vereniging Novipluim en mede directeur van Holland Akokor, 
naar de Ashanti School. Hiervan is verslag gedaan in de Nieuwsbrief Herfst 2018. 
 
In juni 2018 bezoeken Hubert Fermina, voorzitter, en Ries Beerthuijzen, penningmeester, sa-
men met drie vrienden de projecten in Ghana. Doel van het bezoek is onder andere een ge-
sprek met Dr. Yao Yeboah, de Ghanese adviseur van SOKPO, en een gesprek met de bestu-
ren van het JCTC en de Ghanese dovenorganisatie in Kumasi. Tijdens de gesprekken is opge-
merkt, dat het van essentieel belang is de verschillende rollen helder te krijgen, elkaars verant-
woordelijkheden te markeren en te benoemen en vervolgens duidelijke afspraken te maken. 
Verder is in de overleggen gesproken over de toekomst en het voornemen van SOKPO om in 
de komende jaren steeds meer aan de zijlijn te gaan staan. Hierop heeft het bestuur van JCTC 
goed gereageerd en dat is fijn om te ervaren. Gezamenlijk kunnen dan ook mooie stappen ge-
zet gaan worden richting verzelfstandiging van het centrum en zowel het bestuur van het JCTC 
als van de Ghanese dovenorganisatie willen zich hiervoor voor honderd procent inzetten. 
Lees hun uitgebreide verslag op www.sokpo.nl. 
 
Eind juli 2018 maken Anneke en Gerard Schnieders met hun familie een rondreis door Ghana 
en bezoeken natuurlijk ook de SOKPO projecten in Jamasi en Kumasi. Vier dagen lang genie-
ten zij van dit indrukwekkende bezoek. Ook hiervan is verslag gedaan op Facebook en op de 
website!  

 
Begin december 2018 bezoeken twee medewerkers van de Stichting Wilde Ganzen, Sandra 
van den Berg en Emmy Jansen, de SOKPO projecten. Met eigen ogen zien zij de resultaten 
van de het project ’Meet the Deaf’ in Kumasi waaraan Wilde Ganzen heeft bijgedragen. Lees 
hun verslag op www.sokpo.nl.  
 

Donaties 
Het bestuur van SOKPO is blijvend onder de indruk van zoveel mensen, die SOKPO een warm 
hart toedragen. Ook in 2018 worden grote en kleinere bedragen gestort, waarbij soms expliciet 
wordt aangegeven voor welk SOKPO project. Een paar donateurs worden hieronder specifiek 
bedankt! 
 
De Diaconie Kerken op Terschelling doneert € 1.000. Met dank aan Janny Schaap en Roel Trip, 
die veel energie in hebben gestoken in het contact met de Diaconie. 
 
 
 

http://www.sokpo.nl/
http://www.sokpo.nl/
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Hubert Fermina viert op 25 mei 2018 zijn zeventigste verjaardag op het 
MEC2 Museum te Dronten. In zijn dankwoord schrijft hij: ”Ik ben ieder-
een zeer dankbaar, die een cadeau heeft gegeven voor de doven in 
Ghana. Aan hen komt het cadeau namelijk ten goede. Dankzij een 
prachtig bedrag van € 3.000 kunnen wij meer doen dan wij van tevoren 
verwacht hadden. Ook dank aan Willem Huisman en zijn vrijwilligers. 
De ruimte en de catering waren tot in de puntjes verzorgd.”  
 
De heer en mevrouw Van Leeuwen melden, dat zij wegens tijdgebrek de reis naar Ghana (om 
te filmen) niet kunnen maken. Zij schrijven: “We zullen het geld, dat we anders aan de tickets 
hadden besteed, overmaken naar SOKPO.” 
Een fantastisch gebaar waar SOKPO enorm blij mee is! 
 
De heer en mevrouw Remkes en de firma Bart Remkes, doneren een aanzienlijk bedrag voor 
de Ashanti School. Hoe deze donatie besteed is, wordt beschreven in het verslag van de As-
hanti School. 

 
Uitmarkt in Hoevelaken 
Op 25 augustus 2018 presenteert SOKPO zich op deze jaarlijkse Uitmarkt. Behalve dat er voor 
€ 95 aan Ghanese spulletjes is verkocht, kunnen ook veel mensen worden geïnformeerd over 
de activiteiten van SOKPO. 

 

 

Een terugblik op 2018 Ashanti School for the Deaf 
 
De SOKPO-projecten op de Ashanti School zijn een aanvulling op de geringe financiering van 
de Ghanese overheid. Het gaat dan vooral om activiteiten met betrekking tot vrije tijd van de 
leerlingen en voorzieningen voor kinderen op de internaat school. Ook draagt SOKPO bij aan 
de kosten voor leerlingen, van wie de ouders onvoldoende middelen hebben om de kinderen 
onderwijs te laten volgen. Het zijn invullingen van het hoofddoel van SOKPO, namelijk alle leer-
lingen kansen aanreiken voor een volwaardig bestaan en het vaardig kunnen omgaan met hun 
handicap.  
  

Sponsoring tien leerlingen  
Ook dit jaar storten verschillende donateurs geld om een tiental leerlingen op de Ashanti School 
te ondersteunen. Zoals hierboven al beschreven heeft een aantal ouders onvoldoende moge-
lijkheden om de ouderbijdrage te betalen en is er onvoldoende financiering vanuit de Ghanese 
overheid.  
Het is bijzonder dat deze donateurs meerdere jaren achter elkaar één of twee leerlingen onder 
hun financiële hoede hebben genomen. 
 

                                                         
2 Mechanisch Erfgoed Centrum te Dronten  



 

Pagina 8 van 11 
 

 
 
Prioriteitenlijst  
Bart Remkes, sponsor Firma Remkes, en de bestuursleden Willem Huisman en Francis Yeboah 
zien tijdens hun bezoek aan de Ashanti School for the Deaf in mei 2018 met eigen ogen de no-
den van de school. In een gesprek met de ambitieuze headmaster Vida Aidoo wordt de door 
haar opgestelde lijst met prioriteiten doorgenomen. Weer thuisgekomen vraagt Bart Remkes 
aan de gasten die voor zijn verjaardag komen, een donatie voor SOKPO.  
Met deze donatie, aangevuld met vele andere kleine en grotere bedragen, kan er vervolgens 
een aantal meer urgente wensen van de prioriteitenlijst ingewilligd worden. 

 
Kippenhok  
In mei 2018 brengen bestuursleden Willem Huisman en Francis Yeboah 
samen met twee sponsoren Bart Remkes van de Firma Remkes en Jur-
jen Kuipers en van de Vereniging Novipluim en tevens mede directeur 
van Holland Akokor een bezoek aan de Ashanti School. Zij zijn diep on-
der de indruk van het wel en wee van de school en zien kansen voor een 
nieuw gebouw voor 500 leghennen.  
De bouw is inmiddels gestart en zal naar verwachting in 2019 afgerond 
worden. Jurjen Kuipers schrijft: “Het is belangrijk dat er voor de kinderen 
regelmatig een eitje op het menu staat, een goede en goedkope eiwit-
bron!”  
De kuikens voor het kippenhok worden geregeld bij Plumex in Neder-
land. Verder gaat Holland Akokor zich richten op kennisoverdracht, zodat er optimale resultaten 
behaald kunnen worden.  
 

Cornmill 
De aanschaf van een nieuwe cornmill dat hoog op het prioriteitenlijst stond kon in 2018 worden 
aangeschaft. Er kan nu veel tijd bespaard worden, omdat ze niet meer elke dag naar het dorp 
moeten gaan en uren in de rij moeten staan tot ze aan de beurt zijn om het mais te laten malen.  

 
Onderhoud  
De eetzaal en het guesthouse hebben in 2018 dringend een verfje nodig. En dat gebeurt ook: 
na de verfbeurt ziet het er allemaal fris en mooi uit! 
 

 
Nieuwe tafels en banken en nog meer 
Van de donatie door de Fa. Remkes worden onder andere tafels, banken en drie ventilatoren 
voor de eetzaal aangeschaft. Er is nog wat geld over en dus wordt ook het plafond van de jon-
gensslaapzalen, de buitenkeuken, het toiletgebouw en het oude kippenhok gerepareerd. 
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Traktaties  
Tijdens bezoeken van bestuursleden (en gasten) en tijdens bijzondere feestdagen zoals Pasen 
en Kerst worden de leerlingen en het team getrakteerd op een lekker stuk kip (want dat krijgen 
ze niet elke dag) met rijst en groenten. En soms, als er voldoende geld is, krijgen ze ook nog 
een ijsje als toetje en/of een flesje frisdrank. Aan de gezichten van de kinderen is altijd weer af 
te lezen hoe blij ze zijn met deze traktatie. 
 

Overhandiging Peak milk Friesland Campina en sportspullen  
Tijdens de rondreis van bestuursleden Anneke en Gerard Schnieders met de familie heeft 
schoonzoon Ron van Burgsteden melkpoeder van Friesland Cam-
pina overhandigd. Ron vertelt het mooie verhaal, dat zijn koeien de 
melk hebben geleverd aan Friesland Campina. Dochter Jolinda 
trakteert de kinderen namens een collega in de gezondheidzorg op 
een ijsje. En de kleinkinderen Rick, Mark en Twan overhandigen 
sportspullen van hun voetbalclub Roda Leusden voor de leerlingen 
aan de headmaster Vida Aidoo. Dat is natuurlijk het startsein om 
gezamenlijk met alle leerlingen een voetbalwedstrijd te spelen! 
Lees hun verslag op www.sokpo.nl. 

 
Onvoorziene uitgaven 
SOKPO beslist op basis van behoefte en aanwezig budget of onvoorziene uitgaven kunnen 
worden gehonoreerd. Van dit bedrag is in 2018 de noodaggregaat gerepareerd. Als het licht nu 
uitvalt, dan wordt overgeschakeld op de noodaggregaat, zodat de kinderen met elkaar kunnen 
blijven gebaren.  
 

 

Een terugblik op 2018 JCTC in Kumasi 
 
De bouwwerkzaamheden bij het Job Creation and Training Center (JCTC) in Kumasi en de in-
richting van de werkplaatsen zijn dankzij giften van particulieren, kerken, fondsen, stichtingen 
en bedrijven afgerond.  
Hoewel er nog wat problemen zijn met betrekking tot de huisvesting van de trainees, de verhuur 
van de meetinghall en het aantrekken van masters, worden de aanwezige trainees opgeleid en 
komen er al wat inkomsten binnen uit de verhuur van de ruimtes.  
Wil het centrum in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van donaties dan is de eerste prioriteit 
het aantrekken van lokale ondernemers. Ook de verhuur van gastenkamers en het rendabel 
maken van de meeting hall zullen de onafhankelijkheid van het centrum bevorderen. Er wordt 
dan ook ingezet op de nodige publiciteit om mensen in de buurt te vertellen wat ze op het cen-
trum kunnen vinden.  
 

Project ‘Meet the Deaf’ fase 4 
Het eindverslag project: ‘Meet the Deaf ‘fase 4 is gefinancierd met hulp van vele donateurs en is 
ondersteund door Wilde Ganzen. Hieronder volgt een overzicht van de besteding van de gelden 
€ 20.372: 

- Een kapperswerkplaats en de werkplaats voor de catering zijn volledig ingericht. 
- Er zijn looppaden aangelegd en bloemen, planten en bomen geplant.  
- Om regen en wind buiten te sluiten zijn er schuiframen in de meeting hall geplaatst. 
- Voor het kantoor op de eerste verdieping is een kast, een bureau en stoelen gekocht. 
- Ook de slaapruimtes zijn voorzien van bedden en kasten. 
- Ook is er een bedrag besteed aan de capaciteitsopbouw van het bestuur 
Er is veel gebeurd in 2018 en SOKPO is enorm trots op dit fantastische resultaat.  

http://www.sokpo.nl/
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Naaiatelier 
Het naaiatelier, dat inmiddels prima draait, is uitgebreid met twee tafels, twee bankjes en een 
echte borduurmachine. Van hun eerst verdiende geld hebben de trainees, op eigen initiatief, 
gele bedrijfskleding met een eigen logo aangeschaft.  

 

Project 'Grond onder de voeten'  
In 2017 schrijft het bestuur, dat SOKPO een onderzoek naar de haalbaarheid gaat doen om de 
grond van het JCTC in Kumasi te kopen. Het terrein van het centrum wordt op dit moment nog 
door SOKPO gehuurd en dat betekent een jaarlijks terugkerende financiële last. Nu alle seinen 
op groen staan, is besloten de grond aan te kopen, omdat dit op den duur meer voordelen ople-
vert. 
Nu het project Meet the Deaf fase 4 is goedgekeurd, gaat SOKPO een actie starten onder de 
toepasselijke naam ‘Geef dove jongeren grond onder de voeten’ en het volledige project is be-
groot op € 50.000. 
SOKPO start in 2018 een actie om stichtingen, fondsen, scholen, kerken, bedrijven, grote en 
kleine donateurs om dit project bekendheid te geven en daarmee, zo wordt gehoopt, onder-
steuning te krijgen. Eind 2018 zijn er al wat toezeggingen voor dit project binnen! 
Daarnaast is hierover ook met Wilde Ganzen gesproken. Er is nog geen definitieve goedkeuring 
ontvangen, maar SOKPO hoopt op deelname van Wilde Ganzen aan het project.  
 

Sara Wilson 
Directeur JCTC Charles Boachie-Agyeman heeft assistentie van Sara Wilson, 
een Amerikaanse vrijwilliger van het Peace Corps, gekregen. Zij werkt inmiddels 
al bijna twee jaar op de Ashanti School als Art Therapist en vanaf oktober 
2018 is ze één dag in de week gedetacheerd op het JCTC in Kumasi. Haar 
voornaamste taak is de promotie van het centrum! 
SOKPO is erg blij met deze samenwerking. 
 

Ondersteuning dove trainees  
Eind 2018 schrijft SOKPO in haar laatste nieuwsbrief dat SOKPO op zoek is naar sponsoren 
voor dove trainees. Dove meester Emmanuel van het naaiatelier heeft een aantal trainees on-
der zijn hoede. Hij leert ze in gemiddeld twee jaar het vak en hoe ze daar zelf een inkomen mee 
kunnen gaan verdienen. 
De trainees moeten de naaimeester een vergoeding geven voor zijn training. Daarnaast moeten 
zij ook hun eigen materiaal aanschaffen en dagelijks naar het centrum reizen. De meeste ou-
ders van trainees beschikken helaas over te weinig geld. Op de valreep van 2018 hebben zich 
een paar donateurs gemeld om het verschil voor hen te maken. Dit project zal dan ook in de 
komende jaren gecontinueerd worden. 
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Budgetvoorstel van bestuur JCTC voor 2018  
Voor de verzelfstandiging van het centrum is een exit strategie ontwikkeld om daarmee de fi-
nanciële inbreng (via donaties) af te bouwen. SOKPO gaat jaarlijks bekijken of het gerechtvaar-
digd is om extra financiële ondersteuning te geven voor de lopende kosten.  
- In 2018 ondersteunde SOKPO 100% van de lopende kosten voor het centrum.  
- In 2019 neemt SOKPO 75% van de kosten voor zijn rekening en het JCTC 25%. 
- In 2020 zal SOKPO 50% bijdragen en 50% voor rekening voor het JCTC zijn etc. 
De komende jaren zal het JCTC dus de financiële last van de lopende kosten steeds meer zelf 
moeten gaan opbrengen.  

 
PR 
In juli 2018 is een groot billboard langs de vierbaansweg voor het 
centrum geplaatst. Hierop wordt vermeld dat er binnen het JCTC 
leerwerkplaatsen voor doven zijn en dat er producten te koop zijn.  
In augustus en september 2018 heeft directeur Charles Boachie 
voorlichting in de kerken rondom het centrum gegeven. Het resul-
taat is dat een grote kerk in de buurt, de Zevende Dag Adventisten 
(SDA), zijn medewerking al heeft toegezegd. En verder is er con-
tact met de kerkleiders, omdat er ook binnen hun gemeenschap-
pen veel dove kerkleden zijn die graag willen meedoen op het cen-
trum.  
In september 2018 is er een aantal keren een reclamespotje uitge-
zonden op de Ghanese radio. 
Het centrum krijgt steeds meer bekendheid en wordt door dove 
jongeren veelvuldig bezocht, want er worden ook regelmatig work-
shops gegeven. 
SOKPO hoopt dat met de samenwerking met Sarah Wilson het 
centrum een enorme push kan krijgen. Een van de eerste acties in 
2019 is dat de gastenkamers op de website te huur zullen worden 
aangeboden!  
 

 

Tot slot 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
In het kader van deze wet is in 2018 aan iedereen, die de Nieuwsbrief ontvangt, gevraagd of 
men deze wil blijven ontvangen op het door hen opgegeven e-mailadres. Er zijn geen opzeg-
gingen ontvangen! 

 
Jaarverslag 
Het verslag wat voor u ligt, is een terugblik op een bijzonder jaar. Het bestuur hoopt dat u het 
met plezier heeft gelezen en dat u SOKPO wilt blijven volgen via de Nieuwsbrieven, die vier-
maal per jaar worden verstuurd, en via de social media. En heeft u een reactie op of een vraag 
over het een of ander? U wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen via info@sokpo.nl 
 

 

  
 

mailto:info@sokpo.nl

