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Algemene gegevens
De Stichting Ondersteuning Kleinschalige Projecten Ontwikkelingslanden (SOKPO) is opgericht
op 17 december 1991 en krijgt zijn huidige naam bij een statutenwijziging op 31 mei 1999.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41185227.
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is 804213264.

ANBI
SOKPO heeft de ANBI-status. De stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan
is dat giften of sponsoring geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Giften en/of sponsoring kunnen overgemaakt worden op
IBAN NL 56 INGB 0008291542 ten name van SOKPO.

Missie (waarden en identiteit)
SOKPO is een non-profit organisatie met als doel het initiëren, activeren, stimuleren en ondersteunen van kleinschalige, lokale projecten in ontwikkelingslanden.
De kernwaarden van SOKPO zijn
• onderwijs, opleiding en welzijn;
• kleinschaligheid en samenwerking met lokale partners;
• streven naar zelfstandigheid van de lokale organisaties
• transparantie

Visie (hoe gaat SOKPO de wereld beïnvloeden en wat wil SOKPO bereiken)
SOKPO ondersteunt projecten voor dove leerlingen en jongeren in Ghana en wil met haar activiteiten bereiken dat doven een zelfstandig, financieel onafhankelijk leven kunnen leiden, zodat zij
volwaardig deel kunnen nemen aan de Ghanese samenleving.
Mede door de expertise van de oprichter en de huidige bestuursleden op het gebied van onderwijs
aan doven en leerlingen met communicatieve beperkingen, waaronder slechthorenden, is
SOKPO zich gaan richten op kleinschalige, zogenaamde eerstelijnsprojecten in Ghana voor dove
leerlingen en dove jongeren.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van SOKPO bestaat uit een algemeen en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur
wordt gevormd door:
• Hubert Fermina, voorzitter
• Anneke Schnieders-Bakker, secretaris
• Ries Beerthuijzen, penningmeester
Het algemeen bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur aangevuld met de volgende
bestuursleden:
• Willem Huisman
• Gerard Schnieders
• Francis Yeboah
• Bert Weijdema (vanaf augustus 2019)
• Charlotte Das (vanaf augustus 2019)
Pagina 3 van 11

Het algemeen bestuur vergadert minimaal drie keer per jaar. Het dagelijks bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar en gemiddeld vier keer per jaar.
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af door middel van het inhoudelijk jaarverslag en de
jaarrekening (financieel) conform de ANBI-richtlijnen.

Vrijwilligers SOKPO
SOKPO weet zich gesteund door een aantal enthousiaste vrijwilligers:
• Grada Snoek, PR en communicatie, berichtgeving op sociaal media (Facebook) en het actualiseren van de website
• Ingrid Oude Lenferink, ondersteuning secretariaat
• Stef Keep, contactpersoon Worldschool
• Andrew Kerven, voor de vertaling in het Engels van het beleidsplan.
• Freek Meles, voor het maken van de folder voor het 20 jarig jubileumfeest SOKPO
• en een aantal vrijwilligers, waar SOKPO dankbaar een beroep op mag doen bij het organiseren van activiteiten: Maria van de Wetering, Rosa Kok, Ria Stam en Koen Krul
• Accon-AVM-adviseurs en accountants, die het financieel jaarverslag belangeloos in orde
maakt

SOKPO
SOKPO heeft het afgelopen jaar een beleidsplan voor de komende vijf jaar opgesteld. Het beleidsplan is te lezen op www.sokpo.nl of klik op deze link!

Samenwerken
De partners in Ghana
SOKPO ondersteunt op dit moment een van de dovenscholen in Ghana, de Ashanti School for
the Deaf (ASD) in Jamasi. Daarnaast blijft de warme band tussen SOKPO en het Job Creation
and Training Centre for the Deaf (JCTC) in Kumasi natuurlijk gehandhaafd.
Samenwerken in Ghana
Goede communicatie, geduld, creativiteit, openheid en doorzettingsvermogen zijn belangrijke
voorwaarden om iets moois te bereiken. Al doende wordt van elkaar geleerd.
In de afgelopen jaren is de relatie met de partners van SOKPO in Ghana sterk verbeterd. Het
wederzijdse vertrouwen is toegenomen en er is een stevig netwerk opgebouwd met nationale en
lokale overheden.
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Peace Corps
Het Peace Corps is een Amerikaanse organisatie die zich tot doel heeft gesteld het wederzijdse
begrip van Amerikanen en inwoners in andere landen te vergroten.1
Zowel op de Ashanti School als op het JCTC in Kumasi werken medewerkers van dit Peace
Corps. Op de Ashanti School ligt de nadruk op allerlei onderwijstaken, op het JCTC werken zij als manager en zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van het centrum.
De eerste helft van 2019 was Sarah Wilson de manager, daarna nam Karen Hager het stokje van
haar over. Karen blijft in ieder geval tot medio 2020. Karen heeft regelmatig kort verslag gedaan
van haar ervaringen in het JCTC en de Ashanti School. Deze verslagjes zijn opgenomen in de
Nieuwsflitsen, die SOKPO (minimaal) vier maal per jaar uitbrengt.
Ghana National Association of the Deaf (GNAD)
Wekelijks zo niet maandelijks is er intensief contact met de dovenorganisatie in de Ashanti Region. De lokale dovenorganisatie houdt haar vergaderingen in de meetinghall van het JCTC, waarmee het JCTC wat inkomsten genereert.
Samen sterk in Nederland
Als relatief kleine stichting werkt SOKPO natuurlijk niet alleen. Er is veel contact met externe
organisaties en particuliere initiatieven binnen en buiten het netwerk van het bestuur.
Partin
SOKPO is al een aantal jaren lid van Partin2 en de Partin-dagen worden jaarlijks door één of
meerdere bestuursleden bezocht.
Wilde Ganzen
Via organisaties zoals Wilde Ganzen wisselt SOKPO kennis uit en wordt door bestuursleden
deelgenomen aan interessante bijeenkomsten en workshops. Ook het afgelopen jaar is er regelmatig en plezierig contact geweest met de projectmedewerkers om nieuwe projecten van SOKPO
te bediscussiëren.
SOKPO maakt deel uit van het Ghanaplatform dat in 2019 is opgericht en dat wordt ondersteund
door Wilde Ganzen. Deze groep komt jaarlijks bij elkaar en bespreekt belangrijke zaken, die leden
kunnen inbrengen. Er is ook een groepsapp waar vragen kunnen worden gesteld of iets kan
worden gedeeld.

1

De organisatie werd op 1 maart 1961 opgericht op initiatief van John F. Kennedy. De organisatie zette in haar geschiedenis meer dan 200.000 Amerikaanse vrijwilligers in, die zich verplichten meer dan 24 maanden in het buitenland bezig te zijn. De vrijwilligers krijgen een aangepaste beurs ter dekking van het levensonderhoud en na afloop
een budget voor re-integratie.
2 Als overkoepelende organisatie geeft Partin het particuliere initiatief een stem bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en behartigt daarbij de belangen van de achterban. Ook delen zij kennis en bevorderen duurzaamheid.
Dit kan o.a. door van elkaars ervaringen te leren. Daarnaast helpt Partin op een zeer pragmatische manier met handige
tools die nuttig zijn voor iedere kleine fondsenwervende organisatie.
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Worldschool
Dit is een organisatie die samen met verschillende scholen en kleine ontwikkelingsorganisaties
een onderwijsprogramma voor scholieren van de klassen 5 en 6 Havo/VWO uitvoert. De scholieren werken (vanuit Nederland) aan opdrachten uit ontwikkelingslanden voor hun profielwerkstuk.
Het doel is de scholieren te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking, hun wereld te vergroten
en hen de gelegenheid te geven een bijdrage te leveren aan een betere wereld. De
opdrachten worden verstrekt door een particulier initiatief (P.I.) in ontwikkelingssamenwerking; het zijn de vraagstukken van één
van de samenwerkingspartners van het betrokken P.I.

Algemeen
20-jarig jubileum SOKPO
Een hoogtepunt in 2019 was natuurlijk het vieren van het 20-jarig bestaan van SOKPO. Tegen
een kleine vergoeding heeft een grote groep donateurs, vrienden en belangstellenden het feest
op zondag 6 oktober bij Zandvoort aan de Eem in Amersfoort meegevierd.
Er was muziek, dans, voordrachten, een loterij en een veiling en het bezoek van de Ghanese
koning uit Nederland maakten het tot een geweldig feest. En dat was niet alles. Na aftrek van alle
kosten bleef er nog ruim € 700 over dat besteed is aan de bouw van de buitenkeuken op het
JCTC in Kumasi.
Lees meer over het feest op de website www.sokpo.nl of klik rechtstreeks naar het verslag via
deze link!

Reis Hubert Gerard en Anneke naar Ghana
Van 25 juni tot 10 juli 2019 bezochten voorzitter Hubert Fermina, secretaris Anneke Schnieders
en bestuurslid Gerard Schnieders Ghana.
Hoewel er bezoeken werden afgelegd bij het Ministerie van Onderwijs, en enkele dovenorganisaties en kerken is het bezoek aan de Ashanti School for the Deaf in Jamasi en het JCTC in
Kumasi door de hartelijke ontvangst, gastvrijheid, discussies over de nieuwe plannen en inspirerende gesprekken elke keer weer een hoogtepunt. Het bestuur ziet uit naar zijn volgende ontmoeting.
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Tijdens het bezoek in juni/juli 2019 zijn verschillende gesprekken gevoerd met het Ministerie van
Speciaal Onderwijs en de landelijke dovenorganisatie GNAD. Ook is er een goed contact met
lokale overheden. Onder andere is gesproken met de Assembly van Kwadaso in Kumasi, met de
plaatselijke politie die in verband met de veiligheid een oogje in het zeil houdt bij het JCTC, en
met verschillende kerkelijke organisaties. Afgelopen jaar is er zowel door de directie van het JCTC
als het bestuur van SOKPO contact geweest met Tumi Ghana in Kumasi.

Ashanti School for the Deaf
De Ashanti School is een boardingschool met 550 dove leerlingen in de leeftijd van 4 tot 23 jaar.
De Ghanese overheid bekostigt het hoognodige, zoals leermiddelen en salarissen. Ook kan de
school een aanvraag bij het gouvernement indienen voor accommodatie. De middelen die de
school krijgt van het gouvernement zijn vaak niet toereikend. De boardingschool geeft jaarlijks bij
SOKPO aan wat er nodig is om de leefomstandigheden van de leerlingen te verbeteren. Met de
verkregen donaties honoreert SOKPO met name educatieve activiteiten op onderwijsgebied, activiteiten met betrekking tot vrije tijd van de leerlingen en de voorzieningen voor kinderen op het
internaat. Ook bemiddelt SOKPO tussen donateurs en de school, zodat deze hun donaties, al
dan niet in natura, rechtstreeks kunnen schenken aan de school.
Een overzicht:
• 10 leerlingen waarvan de ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen worden jaarlijks ondersteund.
• SOKPO heeft bijgedragen aan het onderhoud van de gebouwen, die in voorgaande jaren met
hulp van SOKPO zijn gerealiseerd zoals eetzaal, toiletgebouw, guesthouse, slaapzalen en
kippenhok.
• In 2019 heeft SOKPO een bedrag gereserveerd voor het nieuwe kippenhok. Bij calamiteiten
kan dit geld worden ingezet.
• Noviplus heeft een mooi bedrag gedoneerd voor de bouw van het kippenverblijf voor leghennen.
• Het voer van de kippen is door De Heus gedoneerd.
• Om groot en sterk te worden is voldoende beweging en gezonde voeding voor leerlingen
belangrijk. De school is dan ook erg blij dat ook in 2019 door bemiddeling van SOKPO Friesland Campina dozen met melkpoeder heeft gebracht.
• Van de wensenlijst die in 2019 is opgesteld zijn een beamer, waslijnen, een diepvriezer, vier
ventilatoren voor de meisjesslaapzaal en 5 tafels en 10 banken voor de eetzaal aangeschaft.
• Er zijn traktaties bij heugelijke feestdagen of een uitje in de omgeving georganiseerd.
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JCTC
Op het centrum wonen en werken op dit moment zeven dove jongeren en de manager en directeur van het JCTC. De overige dove trainees, jongeren en masters wonen in en rond de stad
Kumasi.

Meeting hall JCTC
In het afgelopen jaar hebben er ongeveer 50 bijeenkomsten
plaats gevonden in de meeting hall met 10 tot 30 deelnemers
per sessie. Deze bijeenkomsten blijken een belangrijk middel om trainees te werven voor JCTC.
Daarnaast wordt de meeting hall 3x per week gebruikt voor
een kerkdienst. De pastor betaalt voor de faciliteiten een afgesproken huur per maand.

Trainees / ondernemingen JCTC
Op dit moment zijn er drie ondernemingen gerealiseerd. Elke onderneming wordt geleid door een
master. De master leert de trainees in een tot drie jaar een vak en hoe ze daar zelf hun inkomen
mee kunnen verdienen. Eerst als leerling, na een bepaalde leerperiode als gezel (hulp van de
‘meester’), zodat hij/zij later misschien wel zelf op een andere plek als meester aan het werk kan!
• De catering heeft drie trainees. De cateraar, de master, is horend. Het eten wordt bereid op
het terrein van JCTC, maar de verkoop vindt plaats op allerlei plekken in de stad. De cateraar
heeft een breed en divers klantenbestand en is niet beperkt tot de dovengemeenschap. Zij
betaalt maandelijks huur voor het gebruik van de ruimtes.
• De kleermaker heeft vijf trainees. De master is doof en begeleidt op dit moment vijf trainees.
Hij betaalt afhankelijk van de opdrachten die hij krijgt maandelijks een klein bedrag aan huur.
• De barbershop met één trainee. Deze shop loopt nog niet echt goed. De leidende, dove ondernemer is erg sociaal ingesteld en de klanten bestaan nog vooral uit doven, die ze geen
hoge prijs wil vragen. Dit sociale beleid en de ligging van de kapper (enigszins verscholen op
het terrein van JCTC) belemmeren de rentabiliteit van deze onderneming.
•
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Projecten
Ashanti School for the Deaf
Bij de Ashanti School for the Deaf voert SOKPO op projectmatige basis projecten uit. Voor de
projecten wordt verwezen naar pagina 7/11, waar een opsomming is gegeven van de projecten.

Job Creation en Training Centre
Voor het JCTC wil SOKPO in de komende jaren naar eenzelfde opzet toe: van uitvoerend partner
naar een rol op de achtergrond. SOKPO gaat jaarlijks bekijken of het gerechtvaardigd is om extra
financiële ondersteuning te geven voor de lopende kosten. Voor de verzelfstandiging van het
centrum is een exit strategie ontwikkeld om daarmee de financiële inbreng (via donaties) af te
bouwen.
Project Aanschaf grond voor verduurzaming trainingscentrum voor doven.
Waarom grond kopen? Het bestuur van het JCTC bestaande
uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, vertegenwoordiger van de ouders en een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven zal binnen een paar jaar het centrum volledig moeten exploiteren. De grond waar op het centrum staat, wordt op
dit moment gehuurd en dat is een jaarlijks terugkerende financiële last. Het is verstandig om de grond te kopen, omdat dit
op den duur meer voordeel biedt.
Het bestuur van SOKPO heeft in het kader van een duurzame
vakopleiding besloten het JCTC onder te brengen bij een grotere bestuurlijke organisatie. Het huidige bestuur JCTC heeft
bestuurlijk en financieel nog onvoldoende mogelijkheden om
ook in de toekomst het centrum effectief te leiden. In Ghana is
het zeer gebruikelijk dat organisaties zoals het JCTC ondergebracht worden bij een kerkelijke organisatie. Ook de huidige
eigenaar van de grond vindt het belangrijk dat de grond in handen komt van een instelling met meer armslag.
SOKPO heeft het afgelopen jaar met drie kerkelijke organisaties verkennende gesprekken over een vorm van samenwerking op bestuurlijk niveau. De nieuwe organisatie die uit deze
fusie ontstaat, wordt dan verantwoordelijk voor het opleidingsbeleid voor de dove jongeren en zal dan ook eigenaar worden
van de grond waarop het JCTC is gebouwd. Zij zullen dan de
doelstellingen van het project verder vormgeven.
Voor de samenwerking is het belangrijk dat de betrokken organisatie serieus verantwoordelijkheid neemt door ook financieel bij te dragen aan de aankoop van de grond. In de eerste
samenwerkingsperiode zal SOKPO nog zitting hebben in het
bestuur. Na een aantal jaren begeleiding zal SOKPO zich dan
terugtrekken.
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Computerwerkplaats
SOKPO ondersteunt de aanvraag van het bestuur JCTC om een computerwerkplaats in te richten. Het is een vurige wens van het JCTC bestuur, die de dove jongeren vertegenwoordigt. Het
JCTC heeft de aanvraag ingediend bij Maxim Nyanasa te Accra voor ondersteuning bij het lesprogramma en de kennisoverdracht. De missie van Maxim Nyanasa is het creëren van een carrièreperspectief voor jonge Afrikanen met behulp van informatietechnologie. Maxim Nyanasa ondersteunt docenten met de nodige IT-infrastructuur, de benodigde digitale vaardigheden en met
educatieve software.
SOKPO heeft nauw contact met Maxim Nyansa Nederland om computers/laptops te verzamelen en vervolgens te laten verschepen. Tegelijkertijd zijn het JCTC en SOKPO zich aan het oriënteren om zonnepanelen te installeren op het
JCTC. Immers, de elektriciteitskosten zullen door het gebruik van de computers drastisch om
hoog gaan.
In 2019 hebben zes HAVO- en VWO-leerlingen van de Worldschool zich in het kader van hun
profielwerkstuk gebogen over de mogelijkheid van ‘A vegetable garden for our job training center’
met de nadruk op water harvesting. Het inrichten van een verkooppunt wordt de volgende uitdaging voor 2020. Het is niet de bedoeling dat zij daarvoor geld gaan inzamelen. Zij onderzoeken
alleen de do’s en don’ts.
Twee docenten van de Worldschool hebben in april 2019 het JCTC bezocht en inspirerende gesprekken gevoerd met de directie van het JCTC.

Uitbouw keuken € 5.000
De uitbreiding van de keuken past goed in de doelstelling van het centrum. Voor de trainees zijn, naast het koken, het opnemen van een bestelling en het serveren van de maaltijden aan gasten een uitstekende
training voor meer vaardigheden. En voor het centrum in zijn totaliteit
zijn er ook voordelen: er ontstaat een extra plaats voor doven en horenden om elkaar te ontmoeten. SOKPO heeft in 2019 van Haëlla Stichting
en KOOK Alkmaar een mooi bedrag gekregen. De aanvraag van W.M.
De Hoop Stichting liep nog en is inmiddels ook gehonoreerd, zodat in
2020 met de bouw kon worden gestart.

Ondersteuning trainees
Voor vijf leerlingen is door donateurs het lesgeld en de reiskosten
tot 31 december 2019 betaald. De andere trainees krijgen ondersteuning van familie of van kerkelijke organisaties.
Verder zijn er nieuwe kasten op de meisjesslaapzaal geplaatst en
is er een airco en wat kleine spulletjes aangeschaft voor de gastenkamer.
Ook draagt SOKPO bij aan de lopende kosten van het centrum,
omdat de opbrengsten die uit de verhuur komen nog te gering zijn.

Pagina 10 van 11

Donaties
Het bestuur van SOKPO is elke keer weer onder de indruk dat zoveel mensen de projecten zo’n
warm hart toedragen. Ook in 2019 worden grote en kleinere bedragen gestort, waarbij soms expliciet wordt aangegeven voor welk SOKPO project de donatie bedoeld is.
• Maandelijks steunt een aantal trouwe donateurs SOKPO met een bijdrage.
• En jaarlijks ondersteunt een aantal trouwe donateurs de leerlingen van de Ashanti School met
€ 60 per leerling en de trainees op het JCTC met € 15 per maand.
• Via Geef.nl heeft een atleet en vriend van SOKPO een halve triatlon in Almere gelopen met
een opbrengst van € 700.
• Ook wordt er af en toe in de trouwe aanhang een verjaardag, jubileum of een etentje georganiseerd en worden gasten of deelnemers opgeroepen om te doneren voor SOKPO. Opbrengst
€ 1.200.
• En tot slot: donateurs of vrienden die via DoelShop.nl gingen online shoppen en doneerden
daarmee gratis geld aan SOKPO. Opbrengst € 75,-.
Bedrijven en instellingen die SOKPO in 2019 hebben gesteund
• Accon-AVM
• Notariskantoor Pot & Koekoek
• Friesland Campina Accra
• Holland Akokor
• Novipluim B.V.
• Firma De Heus
• Remkes Epe
• Huisman Beheer
• KOOK Alkmaar
• Haëlla Stichting
• De Johanna Donk Grote Stichting
• Stichting Mundo Crastino Meliori
• Eetclub in Hazerwoude
• W.M. De Hoop Stichting
Hartelijke dank aan al deze genoemde en de vele ook niet genoemde donoren!
Met deze steun kan de Stichting SOKPO het verschil maken voor de dove leerlingen en jongeren
in Ghana en specifiek in Jamasi, voor de Ashanti School for the Deaf, en in Kumasi, het Job
Creation and Training Centre for the Deaf.
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