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1.

Inleiding

Hier had het voorwoord moeten staan van onze voorzitter Hubert Fermina, maar tot ons grote
verdriet is hij op 1 mei 2022 overleden. Voor Hubert was een organisatie niet alleen zakelijk.
Je bent ook vrienden. En zo voelen wij het ook.
In de Nieuwsbrief van het voorjaar 2020 schreef Hubert over zijn bezoek aan Curaçao en de
overeenkomsten tussen Curaçao en Ghana.
‘Beide volken, waartoe ik ook behoor, maken meestal geen drama van tegenslag, maar richten
zich vaak op het feestvieren van geboorte tot begrafenis. Hun filosofie is: gisteren en alle voorbije jaren zijn begraven in de tijd. Je kunt er toch niets aan veranderen. Waren er dan toch
scherven, draag ze dan niet mee, want ze zullen je dan dag en nacht verwonden tot je tenslotte
niet meer leven kan. Scherven die je zelfs met alle liefde van je hart niet meer kunt helen, moet
je laten liggen. Morgen is er weer een dag.’
Hubert was onze voorzitter sinds 2012. Met een groot hart voor Ghana en een dito netwerk
zorgde hij ervoor dat SOKPO vanuit ‘het piepkleine Hilversum bergen kon verzetten’. Hij wist
mensen, hoe verschillend de karakters ook waren, altijd voor zich in te nemen en zag niemand
over het hoofd.
Toen Hubert hoorde dat hij vanwege prostaatkanker uitbehandeld was, verzocht hij zijn vrienden
geen bloemen te sturen voor zijn verjaardag, maar
geld te schenken aan zijn stichting SOKPO. Veel
vrienden en dat zijn er nogal wat, hebben gehoor
gegeven aan dit verzoek. De opbrengst is tot nu
toe overweldigend. In overleg met zijn partner
Izaak en in de geest van Hubert zullen we dit geld
inzetten voor de Ashanti School in Jamasi en het
Job and Training Centre in Kumasi.
We kunnen daardoor nog meer mooie dingen
doen, zoals investeren in het studiefonds en het
computerproject die beide in 2021 van start zijn
gegaan. Hubert blijft daarbij onze leidsman. Want
net als hij geloven wij dat ‘de toekomst aan hen
behoort die geloven in de schoonheid van hun
dromen en hij - die denkt dat hij het kan - kan het.’

Het bestuur en de vrijwilligers van SOKPO
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2.

Algemeen

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.
SOKPO is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende
Instelling en heeft daarmee de ANBI-status. 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.

2.1.

Bestuurssamenstelling in 2021

Het bestuur van SOKPO bestaat uit een dagelijks en een algemeen bestuur en wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers, die allemaal een bepaalde specialiteit hebben.
2.1.1. Dagelijks bestuur
• Hubert Fermina, voorzitter
• Ries Beerthuyzen
• Anneke Schnieders-Bakker, secretaris
2.1.2. Algemeen bestuur
• Willem Huisman
• Pieter Prins
• Bert Weijdema
• Francis Yeboah
2.1.3. (Vaste) Vrijwilligers
• Stef Keep, contactpersoon Worldschool
• Christel Kohlmann, ondersteuning secretaris
• Grada Snoek PR, communicatie en social media
• Alie van der Wal, contactpersoon computerproject

2.2.

In 2021

Begin 2021 heeft het bestuur afscheid moeten nemen van Charlotte Das. Charlotte schreef
daar zelf over:
'Wegens persoonlijke omstandigheden is het voor mij helaas alweer tijd om afscheid te nemen
van SOKPO. Circa twee jaar geleden ben ik als bestuurslid betrokken geraakt bij SOKPO en
heb ik mij het afgelopen jaar vooral beziggehouden met het maaltijdenproject 'veilig aan tafel'.
Ik wil iedereen bedanken voor de waardevolle vergaderingen waar ik aan deel heb mogen
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nemen. Ik kijk terug op een hele leuke tijd waarin we als bestuur verschillende mooie projecten
hebben opgezet. Ik wens het bestuur dan ook nog veel mooie projecten toe in de toekomst.’

2.3.

Partnerorganisaties

SOKPO werkt sinds 1999 samen met de Ashanti School for the Deaf in Jamasi. Deze school
heeft 600 leerlingen en 100 man personeel, waarvan 60 leerkrachten.
Met een groep schoolverlaters, die zich hebben verenigd in een associatie voor dove jongeren
in Kumasi is in 2013 het Job Creation and Training Centre for the Deaf (JCTC) in Kumasi
opgericht. Deze dovenvereniging telt 543 leden waarvan 70% mannen en 30% vrouwen. In de
stad Kumasi in de Ashanti region wonen ongeveer 1500 doven.

2.4.

Missie en visie

Alle dove kinderen willen graag naar school en te zijner tijd een goede kans op een baan.
SOKPO is een non-profit organisatie die zich daar zoveel mogelijk voor inzet voor de dove
leerlingen en jongeren in de Ashanti regio in Ghana.
Er worden projecten ondersteund, gericht op onderwijs aan dove leerlingen en jongeren, zodat
zij volwaardig deel kunnen uitmaken van de samenleving. SOKPO wil met zijn activiteiten bereiken dat doven een zelfstandig en financieel onafhankelijk leven kunnen leiden. En kunnen
opgroeien en leven in een maatschappij die hen accepteert zoals ze zijn.

2.5.
•
•
•
•

De kernwaarden van SOKPO

onderwijs, opleiding en welzijn van dove kinderen en jongeren in de Ashanti regio;
kleinschaligheid en samenwerking met lokale partners;
streven naar zelfstandigheid van de lokale organisaties;
transparantie naar lokale partners, donateurs, en financiers.

2.6.

Doelgroepen

Organisaties gericht op de doelgroep doven en slechthorenden van 4 tot 35 jaar in Ashanti
regio.

2.7.

Manier van werken

2.7.1. Ashanti School for the Deaf in Jamasi, Ghana
Vanaf 1978 is de Ashanti School for the Deaf in Jamasi (Ghana) een van de grotere, publieke dovenscholen in Ghana en de enige in de Ashanti regio. Het
is een boarding school (kostschool). De school verzorgt onderwijs in gebarentaal en heeft de zorg voor
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ongeveer 600 leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 21 jaar.
Sinds 1999 steunt SOKPO projecten in samenwerking met de directeur en de leerkrachten
van de school om de leefomstandigheden van de leerlingen te verbeteren. Het gaat niet alleen
om educatieve activiteiten op onderwijsgebied, maar ook om projecten in de voor- en naschoolse tijd, gericht op de vrije tijd van de leerlingen. SOKPO ondersteunt de Ashanti School
for the Deaf op projectmatige basis. De rol van SOKPO is daarbij meer op de achtergrond, in
de rol van consultant, coach en projectfinancier.
2.7.2. Job Creation and Training Centre for the Deaf in Kumasi, Ghana (JCTC)
In 2012 is het JCTC van start gegaan. Het centrum biedt ondernemers een plek waarbij zij
zich verplichten een aantal dove jongeren een leerplek te bieden. Zo is er een kleermakerij,
een kapsalon, een keuken van waar uit een cateraar werkt. In de ontmoetingshal van het centrum komen doven uit de regio bij elkaar om zaken te bespreken die hun welzijn betreffen. Het
centrum wil daarnaast meer inkomsten gaan genereren door de verhuur van kamers en de
verhuur van de meeting hall voor kerkdiensten, vergaderingen, feesten en cursussen.
Naast de hard skills (beroepsopleiding) die de jongeren leren van hun
leermeester, wordt er ook getraind in
vaardigheden, de soft skills, die de
jongeren nodig hebben op de arbeidsmarkt. Na twee jaar verlaat de
trainee het trainingscentrum met een
certificaat op zak en heeft daarmee
een veel grotere kans om een baan
te krijgen.
De wens van SOKPO en JCTC is dat het centrum nog meer uitgroeit tot een ontmoetingsplek
voor doven en horenden. SOKPO streeft ernaar dat het JCTC zich op den duur ontwikkelt tot
een zelfvoorzienend centrum met voldoende inkomsten uit de huur van ondernemers, meetings en gasten. SOKPO wil voor het JCTC, net als op de Ashanti School, in de komende jaren
naar eenzelfde opzet toe: van uitvoerend partner naar een rol op de achtergrond, als consultant, coach en projectfinancier.

2.8.

De resultaten van de afgelopen jaar

2.8.1. Ashanti School for the Deaf
De Ashanti school for the Deaf kon, na de sluiting vanwege corona, de leerlingen gelukkig
weer ontvangen. De leraren hebben vanaf januari tot april 2021 een remedial programma opgezet om de leerlingen bij te werken tot het oude niveau en daarna is het reguliere programma
weer opgestart.
Ook dit jaar hebben onze trouwe donateurs de ouderbijdrage voor een tiental leerlingen betaald. Deze ouders kunnen een extra steuntje goed gebruiken omdat zij over onvoldoende
middelen beschikken om deze bijdrage te betalen.
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Op 7 december 2021 begon voor de leerlingen en het team de kerstvakantie. Maar voor die
tijd werd er de feestelijke jaarlijkse traktatie van rijst met kip, fris en ijs voor alle leerlingen en
onderwijzers van de school georganiseerd. Deze werd dit jaar aangeboden door Jurjen Kuipers van Kuipers Breeders Ghana. Jan Remkes uit Epe is die traditie gestart nadat hij met een
aantal vrienden, waaronder SOKPO-bestuurslid Willem Huisman, de Ashanti School bezocht
in 2006. Dit jaar waren zoon en kleinzoon van Jan Remkes erbij aanwezig. Zo’n traktatie is
heel welkom, want zeker tijdens de coronapandemie is het voor Headmistress Vida Aidoo een
hele puzzel om dagelijks eten te verzorgen voor de 600 dove leerlingen, die op de boardingschool zitten. Dus ook de gift van Peak Milk, melkpoeder van Friesland Campina in Ghana,
was zeer welkom. Het was niet de eerste keer dat er melkpoeder werd gedoneerd, maar het
blijft een echte happening met muziek, toespraken waarvoor de hele school en het voltallige
personeel was uitgelopen.

In 2021 heeft SOKPO door steun van bedrijven en donaties een aantal projecten kunnen continueren en financieren.
•

Het computerproject ‘Een digiwijze toekomst voor dove leerlingen in Ghana’. Op 7 juli begon het project met een training digitale vaardigheden van de ongeveer 50 docenten van
de Ashanti school samen met de directeur van het JCTC. Voor dit project zijn er 60 computers, 20 computerbureaus en een digitaal bord aangeschaft en is er een netwerk aangelegd. Dit betekent een kwaliteitsimpuls voor het dovenonderwijs. Het brengt de wereld dichterbij en geeft hun de mogelijkheid om in contact te treden met een veel groter (horend)
netwerk. Met dank aan de sponsoren Maxim Nyanasa Ghana, Climbing the Right Tree in
Veenendaal, Macina Foundation, Stichting Weeshuis Nijkerk, Hofstee Stichting en vele
andere (individuele) donateurs. Volgende stap: een aangepaste vloer die zoveel mogelijk
stofvrij kan worden gehouden.

•

Een nieuwe bakoven voor de Ashantieschool. Nadat de oude, versleten bakoven niet meer
te repareren was, is het met veel donaties gelukt om een nieuwe bakoven aan te schaffen.
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•

Het kippenhok. Holland Akokor Ghana (Jurjen Kuipers) heeft eind 2020 in overleg met
headmistress Vida Aidoo van de Ashanti
School besloten de kippen te slachten en rond
Kerst 2020 te verkopen. In februari 2021 zijn er
opnieuw kuikens gedoneerd, 1.252 in getal. Ze
worden verzorgd door enthousiaste leerlingen
van de school. Om de productie van eieren nog
iets te verhogen, wordt er voor extra verlichting,
vaccinatie, voer en drinkbakken gezorgd. Er is
daarvoor € 2.500 gesponsord door Novi-Pluim
BV, een samenwerkingsorganisatie tussen Nederlandse pluimveehouders. De school betaalt
de rest van de kosten vanuit de verkoop van de
leghennen en de opbrengst van de eieren.

2.8.2. Job Creation and Training Centre for the Deaf in Kumasi/Ghana (JCTC)
Het coronavirus had ook op het JCTC in 2021 een grote impact. Nog altijd komen er minder
bezoekers en dat betekent minder inkomsten.
Bovendien raasde er in februari een harde storm over het terrein en een deel van het dak
kwam naar beneden. Gelukkig is niemand gewond geraakt. Het dak moest worden gerepareerd, zo waren er 75 nieuwe dakplaten waren nodig. SOKPO heeft daar € 1.750 aan bijgedragen.
Het afgelopen jaar heeft SOKPO een aantal projecten uitgevoerd en een andere projecten
ondersteund.
•

Project Veilig aan tafel. Om te zorgen dat er zich weer meer trainees aanmelden, heeft
directeur Charles Boachie-Agyeman in 2020 een beroep op SOKPO gedaan om de dove
jongeren een boost te geven door in deze moeilijke tijden maaltijden te verstrekken. Dit
project is het hele jaar 2021 voortgezet. Door de cateraar van het centrum zijn 669 maaltijden bereid voor de trainees.

•

Het computerproject. Ook de dove trainees op het JCTC krijgen, net als de leerlingen van
de Ashantischool, de gelegenheid om een computercursus te volgen en een certificaat te
halen. Tien trainees hebben zich aangemeld.

•

Studiefonds. Dankzij een donatie van Stichting Retera van het Hof, de familie Vlam en de
Johanna van Donk Stichting en enkele donateurs konden er ook in 2021 tien leerlingen
worden ondersteund vanuit het doorlopend studiefonds. Veel dove jongeren hebben geen
geld voor een opleiding. Via het Studiefonds kan Sokpo daarin voorzien, waarbij er uiteraard een aantal regels geldt, zoals een periode van maximaal twee jaar voor de betaling
van lesgeld en bijkomende kosten, waaronder een warme maaltijd per dag, vervoerskosten
en de fee voor de master.
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•

Graduation, succesvolle afronding van een opleiding) Master Emmanuel van het naaiatelier heeft twee trainees (Ellen Boadi en Charles Akwasi Adje) de kneepjes van het naaivak
geleerd. Beiden hebben dit jaar de training met succes afgerond. Kringloopwinkel Woudenberg heeft een mooi bedrag beschikbaar gesteld voor het kopen van een naaimachine
en toebehoren en Ellen en Charles zullen de naaimachine het eerste jaar in bruikleen krijgen. In verband met de Corona is de feestelijke overhandiging van de naaimachines nog
even uitgesteld.

•

Het naaiatelier. Naast de opdrachten uit de
buurt, waaronder het naaien van schooluniformen zoals de Ashantischool heeft het naaiatelier op het JCTC onder leiding van Master Emmanuel, zelf ook doof, van Jurjen Kuipers van
Kuipers Breeders Ghana in december de opdracht gekregen om kleine cadeautjes zoals
etuis, hoesjes voor brillen en of knuffels te maken voor de leerlingen van de Ashanti School.
Een prachtig initiatief dat zorgt voor verbinding
en betrokkenheid van de Ashanti School bij
het JCTC. Bovendien laat het de leerlingen zien dat er mogelijk een toekomst voor ze is
weggelegd op het naaiatelier.

•

Grond kopen. Ook in 2021 gaan de besprekingen over de verkoop van de grond door. De
gesprekken met Sister Olivia van Save Child Advocacy in Kumasi, lid van de Congregatie
Daughters of Charity, zijn in 2021 voortgezet. Onder andere door de gevolgen van corona
(zo was reizen lastig) heeft het traject echter wel vertraging opgelopen. De leiders van
Daughters of Charity bezochten het JCTC in september 2021 en waren enthousiast over
de mogelijkheden die het trainingscentrum in Kumasi biedt. SOKPO hoopt in de loop van
2022 met de leiders van the Daughters of Charity de samenwerking concreet te maken.
Doel is daarbij om hun ervaringen te benutten voor het meer selfsupporting maken van het
trainingscentrum. Daarmee wordt het trainingscentrum minder afhankelijk van ondersteuning vanuit Nederland. Verder is Daughters of Charity kandidaat om eigenaar te worden
van de grond waarop het trainingscentrum is gebouwd (en waarvoor nu maandelijks huur
moet worden betaald).

•

Bijdrage SOKPO aan de lopende kosten van het centrum. Vanaf 2018 betaalt SOKPO mee
aan de lopende kosten. Uiteindelijk zal het centrum deze kosten zelf moeten betalen, maar
op dit moment is het nog niet zover. De afspraak is dat de bijdrage elk jaar percentueel
minder wordt.

•

Impact centrum. Elke maand vergaderen ± 75 dove jongeren in de meeting hall. Ook wordt
het centrum dagelijks bezocht door dove jongeren uit de buurt, maar ook buurtbewoners
rondom het centrum weten het centrum te vinden. Jammer genoeg konden door de
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Coronacrisis geen grote evenementen worden georganiseerd. JCTC is en blijft een mooie
groene plek om elkaar te ontmoeten.
•

Uitbreiding keuken JCTC. Rien Vlam, donateur van
SOKPO en goede vriend van Hubert Fermina, kookt
maandelijks samen met zijn vrienden voor mensen met
weinig contacten die het plezierig vinden samen te eten.
Tegen een redelijke prijs wordt het menu aangeboden en
het geld dat overblijft gaat naar een goed doel. Nadat Hubert Fermina over SOKPO had verteld tijdens zo’n etentje,
werd een donatie gedaan voor de uitbreiding van de keuken van het JCTC.

2.8.3. Verhalen vanuit de doelgroep
Words of appreciation, bericht van headmistress Vida Aidoo.
‘The Headmistress, School Management and the entire Staff of Ashanti School for the Deaf
do appreciate the work of SOKPO and Maxim Nyansa Foundation for the donation of sixty (60)
computers and an eight days training workshop for the Staff. The school promises of maximum
utilization of the knowledge acquired and the usage of the computers to facilitate teaching and
learning of the deaf students.
We hope that this kind gesture will strengthen the good relationship between Ashanti School
for the Deaf, SOKPO and Maxim Nyansa Foundation.
Thank you.’

2.9.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Als relatief kleine stichting werkt SOKPO uiteraard niet alleen. Er is veel contact met externe
organisaties en particuliere initiatieven binnen en buiten het netwerk van het bestuur. Hieronder een aantal uitgelicht.
2.9.1. Worldschool
Via Stef Keep, SOKPO-vrijwilliger en contactpersoon
Worldschool, hebben leerlingen van Havo 5 en VWO 6
een profielwerkstuk gemaakt over een plantenverkooppunt op het JCTC. De vraag daarbij was welke aanbevelingen zij hebben om een dergelijk
plantenverkooppunt op te zetten. Voor het schooljaar 2021/2022 hadden leerlingen zich niet
ingeschreven voor dit onderwerp. Voor het volgend schooljaar probeert SOKPO opnieuw leerlingen te werven.
2.9.2. Wilde Ganzen
Met organisaties zoals Wilde Ganzen wisselt SOKPO kennis
uit en bezoeken bestuursleden interessante bijeenkomsten
en/of nemen deel aan workshops. Ook het afgelopen jaar was
er regelmatig en plezierig contact.
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2.9.3. Partin
SOKPO is al een aantal jaren lid van Partin1 en de Partin-dagen worden
jaarlijks door één of meerdere bestuursleden bezocht. Op 9 oktober
2021 was de eerste grote bijeenkomst voor kleine stichtingen (zoals
SOKPO), die Partin samen met Wilde Ganzen na de uitbraak van het
Covid-19-virus organiseerde. Er waren workshops, maar ook boeiende
lezingen. Anneke Schnieders (secretaris SOKPO) en Alie van der Wal
(vrijwilliger SOKPO) hebben deelgenomen aan deze dag.
2.9.4. Ghanadag
Vanwege corona was ook in 2021 deze Ghanadag digitaal georganiseerd. Er is veel informatie uitgewisseld met verschillende particuliere initiatieven die zich inzetten voor Ghana.
Ook SOKPO neemt deel aan het Ghana Collectief. Dit initiatief
wordt mede georganiseerd door Partin en Wilde Ganzen.

2.10. Samenwerken met organisaties in Ghana
2.10.1. Maxim Nyansa (Ghana)
Fase 1 van het computerproject is in 2021 succesvol uitgevoerd voor de Ashantischool met
dank aan de samenwerking met Maxim Nyansa in Accra, Ghana. Hun projecten zijn gericht
op goed onderwijs met behulp van ICT. Bovendien is Maxim Nyansa bezig met de introductie van een beroepsopleidingsprogramma
in reparatie en onderhoud. De organisatie
werkt daarbij samen met Realtech in Gambia waar al een succesvol jongerenwerkgelegenheidsprogramma loopt op dit gebied.
2.10.2. Ghana National Association of the Deaf (GNAD)
Deze lokale partner van SOKPO in Ghana heeft maandelijks zo niet wekelijks intensief contact met de dovenorganisatie in de Ashanti regio. De lokale
dovenorganisatie houdt haar vergaderingen in de meeting hall van het
JCTC.

1

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
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3.

Beleid

SOKPO blijft zich inzetten om de dove jongeren in de Ashanti regio van Ghana een beter
toekomstperspectief te bieden door scholing en training. Goede voorbeelden daarvan zijn het
computerproject op de Ashantischool en het JCTC. Een digiwijze toekomst waarbij jongeren
digitale vaardigheden worden aangeleerd en dat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Een ander voorbeeld is het studiefonds dat in 2021 van start is gegaan. De komende jaren zal
SOKPO haar (financiële) basis verstevigen door het uitbreiden van de activiteiten in Nederland
voor fondsenwerving. Daarnaast is een (meer) zelfstandig opererend JCTC een belangrijk
doel. De samenwerking met de partners in Ghana, zoals met Daughters of Charity, is daarvoor
cruciaal. Ook wil SOKPO bewerkstelligen dat het JCTC beter bereikbaar wordt voor de regio.

4.

Afsluiting

Een bijzonder jaar, waarin corona wat minder prominent in beeld was en er mede daardoor
weer veel bereikt kon worden. We gaan door, als SOKPO, als JCTC en als Ashanti School for
the Deaf, in Nederland en in Ghana. Voor een betere toekomst voor de jongeren, doof, slechthorend of horend.

Namens het bestuur van SOKPO,
Anneke Schnieders, secretaris
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