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1. Inleiding  

Coronavirus, crisis of niet? 

De wereld zit nog steeds met Corona in onze maag en velen ervaren deze periode als een 

crisis. Je kunt er, als je een beetje creatief bent, ook de positieve kant van inzien: meer tijd 

voor jezelf en voor elkaar en natuurlijk ook een mogelijkheid om je ervan bewust te zijn dat dit 

positief gaat uitstralen op je manier van denken. En dat wordt dan ‘omdenken’ genoemd. 

 

Omdenken 

Omdenken gaat er dan om dat je je mogelijkheden creatief inzet en van ieder minpunt een 

pluspunt maakt. Bedenk hoe ook anderen baat kunnen hebben bij veel wat wij in ons hebben. 

Het bestuur van SOKPO ziet dit in hoe het naaiatelier op het JCTC in Kumasi zich door het 

wegvallen van de opdrachten is gaan toeleggen op de productie van mondkapjes en reini-

gingsdoekjes. 

  

Ook de catering kreeg te maken met afname van het aantal bestellingen voor het bereiden 

van maaltijden. Hier zag SOKPO kans om, door sponsoring vanuit Nederland, de catering op 

het JTCT maaltijden te laten bereiden voor een grote groep dove jongeren. Door de maaltijden 

gratis ter beschikking te stellen, konden bovendien veel jongeren geholpen worden die anders 

geen warme maaltijd per dag zouden krijgen. De leiding op het centrum zorgde er natuurlijk 

wel voor dat de regels met betrekking tot hygiëne en veiligheid in acht werden genomen.  

Ook op het centrum is er vraag naar een computercentrum en mogelijkheden om met audio-

visuele middelen aan de slag te gaan. De wens om geschoold te worden in hedendaagse 

vormen van communicatie en te beschikken over de daarbij behorende apparatuur staat hoog 

op de agenda van een aantal dove jongeren.  

In deze Coronaperiode communiceert het bestuur van SOKPO zelf ook noodgedwongen met 

media als Zoom, Skype of MS-Teams met de projecten in Ghana. Het zijn middelen die voor 

het behouden van de communicatie perfect werken.  

Het bestuur van SOKPO heeft besloten om op hun wensen in te springen en met behulp van 

donateurs, vrijwilligersorganisaties en SOKPO-vrienden wordt gehoopt dat binnenkort op de 

Ashantischool en later op het JCTC in Kumasi een com-

puterproject kan worden gestart. De plannen zijn behoor-

lijk ambitieus.  

SOKPO sluit weer een jaar af; een nieuw jaar staat voor 

de deur. Ondanks Corona kan het bestuur toch conclude-

ren dat 2020 een vruchtbaar jaar is geweest en de hoop 

is dat dit doorzet naar 2021, nog even met Corona maar 

hopelijk later met minder Corona. 

 

 

 

Namens het bestuur van SOKPO, 

Hubert Fermina, voorzitter  



 

Pagina 4 van 17 

 

2. Algemeen 

De Stichting Ondersteuning Kleinschalige Projecten Ontwikkelingslanden (SOKPO) is opge-

richt 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 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 overge-

maakt worden op IBAN NL 56 INGB 0008291542 ten name van SOKPO.  

 

2.1. Bestuurssamenstelling in 2020 
Het bestuur van SOKPO bestaat uit een dagelijks en een algemeen bestuur en wordt onder-

steund door een aantal vrijwilligers, die allemaal een bepaalde specialiteit hebben.  

 

Dagelijks bestuur  

• Hubert Fermina, voorzitter  

• Ries Beerthuijzen, penningmeester 

• Anneke Schnieders-Bakker, secretaris  

 

Algemeen bestuur 

• Charlotte Das 

• Willem Huisman 

• Pieter Prins  

• Bert Weijdema  

• Francis Yeboah 

 

(Vaste) Vrijwilligers 

• Stef Keep contactpersoon Worldschool 

• Grada Snoek PR, communicatie en social media 

• Alie van der Wal, contactpersoon computerproject 

 

2.2. In 2020 
Met pijn in het hart heeft het bestuur van SOKPO aan het eind van het 

jaar 2020 afscheid genomen van het bestuurslid Gerard Schnieders. 

SOKPO is hem veel dank verschuldigd en het bestuur gaat Gerard ze-

ker missen.  

 

(foto 2019) 
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Penningmeester Ries Beerthuijzen heeft te kennen gegeven in de loop van 2021 te willen 

stoppen met zijn werkzaamheden en het bestuur van SOKPO is inmiddels gestart met de 

zoektocht naar een andere penningmeester. 

 

De bestuursvergaderingen zijn in 2020 bijna allemaal via videobellen gehouden. Ook door 

middel van het mobiel bellen via Whatsapp en uiteraard via e-mail kon de voortgang van de 

projecten worden gegarandeerd. 

 

In 2020 heeft het bestuur van SOKPO het Beleidsplan 2019-2023 uiteraard gevolgd.  

 

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 

hele Ashanti region wonen ongeveer 10.000 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.  

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 be-

reiken 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;  

• kleinschaligheid en samenwerking met lokale partners;  

• streven naar zelfstandigheid van de lokale organisaties;  

• transparantie naar lokale partners, donateurs, en financiers.  

 

2.6. Doelgroepen 
Dove leerlingen van 4 tot 23 jaar 

Dove jongeren 18 tot 30 jaar 

Dove organisaties in Ashanti region 

 

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) in de Ashanti regio een van 

de grotere, publieke dovenscholen in Ghana. Het is een boarding school (kostschool). De 

https://www.sokpo.nl/wp-content/uploads/2019/08/Beleidsplan-SOKPO-2019-2023-Nederlandse-versie.pdf
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school verzorgt onderwijs in gebarentaal en heeft de zorg voor ruim 600 leerlingen in de leeftijd 

van 4 tot en met 21 jaar. 

 

Sinds 1999 steunt SOKPO projecten in samenwer-

king met de directeur en de leerkrachten van de 

school om de leefomstandigheden van de leer-

lingen te verbeteren. Het gaat niet alleen om edu-

catieve activiteiten op onderwijsgebied, maar ook 

om projecten in de voor- en naschoolse tijd, gericht 

op de vrije tijd van de leerlingen. SOKPO onder-

steunt de Ashanti School for the Deaf op project-

matige 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. De insteek van SOKPO en de lokale partner is dat het 

centrum door ondernemers (doof en horend) wordt gerund. De ondernemers huren een werk-

plaats met gereedschap en verplichten zich voorts een aantal dove trainees in dienst te ne-

men. Het centrum genereert daarnaast inkomsten door de verhuur van kamers en de verhuur 

van de meeting hall voor kerkdiensten, vergaderingen, feesten en cursussen. 

 

Op het centrum kunnen dove jongeren onder bege-

leiding van een master een beroep leren. Naast de 

hard skills (beroepsopleiding) die de jongeren leren 

van hun leermeester, wordt er ook getraind in vaar-

digheden, de soft skills, die de jongeren nodig heb-

ben 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 is dat het centrum uitgroeit tot een ontmoetingsplek voor doven en horenden. SOKPO 

streeft ernaar dat het JCTC zich op den duur ontwikkelt tot een zelfvoorzienende franchiseon-

derneming.  

 

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. 
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2.8. De resultaten van de afgelopen jaar  

2.8.1. Ashanti School for the Deaf 

Vanwege de Coronacrisis beleeft de hele wereld uitzonderlijke tijden. Op last van de Ghanese 

regering is het onderwijs eind maart 2020 tot stilstand gekomen. Ook de kinderen van de As-

hanti School zitten thuis en krijgen geen onderwijs. En dat betekent in 2020 negen maanden 

geen onderwijs, negen maanden geen nieuwe gebaren leren, niet communiceren met vriend-

jes en leerkrachten, waarmee je wel kunt gebaren. Je vaak eenzaam voelen in de horende 

wereld waar veel ouders en familieleden geen gebaren kennen. Gelukkig gaat na de kerstva-

kantie de Ashanti School weer open.  

Er is wel een uitzondering: de leerlingen die in 2021 eindexamen moeten doen, mogen vanaf 

5 oktober 2020 weer naar de school.  

 

In 2020 heeft SOKPO door steun van bedrijven en donaties een aantal projecten kunnen con-

tinueren. Het gaat om: 

• de ouderbijdrage voor 10 leerlingen kon gedeeltelijk betaald worden; 

• er zijn waslijnen en vier ventilatoren voor de meisjesslaapzaal aangeschaft; 

• er zijn vijf tafels en tien banken voor de eetzaal gemaakt; 

• er is een grasmachine gekocht voor het onderhoud van het schoolterrein; 

 

er zijn door een bevriende relatie sportfaciliteiten, onder andere fris-

bees, gedoneerd. De donateur schrijft: “Tot slot heb ik zelf heb ook 

nog met een paar groepjes gefrisbeed en een aantal frisbees achter-

gelaten. Het was een interessant en nuttig bezoek.”  

 

• en dan het kippenhok: Holland Akokor Ghana (Jurjen Kuipers) heeft eind 2020 in overleg 

met headmaster Vida Aidoo van de Ashanti School besloten de kippen te slachten en rond 

Kerst 2020 te verkopen. Hoewel het door Corona een moeilijk jaar was, is Holland Akakor 

Ghana tevreden met de inzet van een aantal leerlingen en leerkrachten dat op het school-

terrein woont en helpt bij het verzorgen van de kippen en daarmee mede verantwoordelijk 

is voor het behaalde resultaat. Er is dan ook besloten opnieuw 1.252 kuikentjes te doneren. 

Om de productie van de eieren nog iets te verhogen, wordt er nog 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. Als het nodig mocht zijn, zal SOKPO nog een keer een steentje bijdragen, 

maar uiteindelijk moet het project zelfvoorzienend worden. 
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2.8.2. Job Creation and Training Centre for the Deaf in Kumasi/Ghana (JCTC) 

De gevolgen van Corona zijn niet alleen op de school in Jamasi, maar ook op het centrum 

duidelijk merkbaar. Er komen minder bezoekers en dat betekent minder inkomsten. Het eerste 

half jaar van 2020 waren er geen nieuwe aanmeldingen van trainees. Ouders zijn erg bezorgd 

en houden de jongeren liever nog even thuis.  

In de loop van het jaar zijn er op het JCTC de nodige maatregelen genomen, zoals het dragen 

van mondkapjes, het verplicht handen wassen en op 1,5 meter afstand blijven. Om te zorgen 

dat er zich weer meer trainees aanmelden, heeft directeur Charles Boachie-Agyeman een 

oproep op SOKPO gedaan om de dove jongeren een boost te geven door maaltijden te ver-

strekken in deze moeilijke tijden (zie project Veilig aan Tafel).  

 

Het afgelopen jaar heeft SOKPO een aantal projecten uitgevoerd en een andere projecten 

ondersteund. 

• Buitenkeuken. Voor de bouw van de buitenkeuken zijn in 2019 verschillende fondsen 

aangeschreven en is een voorlichting gegeven bij de etersclub voor ouderen in Hazers-

woude. Begin 2020 is er een begin gemaakt met de 

bouw van de buitenkeuken en dit is half juni 2020 af-

gerond. De buitenkeuken is echt een aanwinst voor 

het centrum. De financiële bijdragen die zijn ontvan-

gen, hebben eraan bijgedragen dat de dove trainees 

een mooie plek hebben waar ze een opleiding kunnen 

volgen. Op dit moment worden er twee dove trainees 

opgeleid en dit kan uitgebreid worden naar zes. Dank 

gaat uit naar Stichting KOOK Alkmaar, de Haella 

Stichting Den Haag, de WM de Hoop Stichting te Huizen en de Eetgroep voor Ouderen in 

Hazerswoude.  

• Feestelijke maaltijd. Rond Pasen heeft de catering van het centrum voor de trainees en 

de masters op het centrum een heerlijke maaltijd bereid. En met een flesje fris was het 

feest compleet! 

• Coronahulp. Er zijn verschillende acties gevoerd om de gevolgen van Corona voor het 

JCTC te helpen verlichten: 

- Mondmaskers: dankzij enkele donaties kon SOKPO de opdracht aan het naaiatelier 

geven om 200 mondmaskers te laten maken, zodat de dove jongeren beschermd zijn. 

- Hygiënisch items zijn gekocht voor de bezoekers van het centrum. Dit gebeurde nadat 

directeur Charles Boachie-Agyeman SOKPO heeft laten weten dat er een groot tekort 

is aan handreinigingsmiddelen, vloeibare zeep en papieren zakdoekjes. Maar ook een 

thermometer om de temperatuur te meten van iedereen die op het centrum komt om 

bijvoorbeeld naar de kapper te gaan, kleding te bestellen bij het naaiatelier of de cate-

ring bezoekt. Een oproep op Facebook zorgde ervoor dat het benodigde geld snel bij 

elkaar was en dat de spullen gekocht konden worden. 

- Project Veilig aan tafel. Eind juli 2020 is er aan alle donateurs en vrienden van SOKPO 

een extra nieuwsbrief gestuurd over het verstrekken van maaltijden aan dove jongeren. 

Er is € 1.342 opgehaald. 
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Dat betekende dat er van 31 augustus tot 1 december 2020 door de cateraar van het 

centrum 1.542 maaltijden zijn bereid. Dagelijks kregen 25 dove jongeren een maaltijd. 

Op 1 december 2020 was het geld op en is de actie na drie maanden gestopt. Directeur 

Charles schrijft: “SOKPO providing one meal a day to some deaf individuals in Kumasi 

as a support of COVID-19 relief. Thank you so much!” 

 

• Grond kopen. Medio februari 2020 krijgt SOKPO van Wilde Ganzen goed nieuws. De 

organisatie schrijft: “Wij zijn blij dat we u, mede namens Sandra van der Berg (projectadvi-

seur) kunnen laten weten dat de samenwerking tussen SOKPO, Job Creation and Training 

Centre for the Deaf en Wilde Ganzen een feit is! Wilde Ganzen steunt graag uw project in 

Ghana met projectnummer 2019.0085 en omschrijving: Aanschaf grond voor verduurza-

ming trainingscentrum voor doven.” 

• De besprekingen met drie kerkelijke organisaties, die in 2019 van start gingen, hebben 

helaas (nog) niet tot een concreet resultaat geleid. SOKPO is mede door zijn contacten 

met de Nederlandse Stichting Adamfo in contact gekomen met Sister Olivia van Save Child 

Advocacy in Kumasi. Zij maakt deel uit van de Congregatie Daughters of Charity. Medio 

september 2020 heeft ze met haar staf het centrum bezocht. Ze waren enthousiast over 

de kansen, die het centrum biedt aan dove jongeren, Directeur JCTC Charles en het be-

stuur hebben positief gereageerd op SCA als mogelijke partner. 

Met aandacht voor de gewenste verbeteringen van het JCTC (meer ondernemerschap, 

financieel meer selfsupporting en eigenaarschap voor de nieuwe partner) zullen de ge-

sprekken vervolgd worden.  

• Ondersteuning van trainees, waarvan de ouders onvoldoende middelen hebben om het 

lesgeld te betalen. In 2020 heeft SOKPO het lesgeld voor vier trainees inclusief hun reis-

geld kunnen betalen. Ook krijgt elke trainee een warme maaltijd per dag. In 2021 zal een 

studiefonds worden opgericht met als doel meer trainees te ondersteunen 

• 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 ko-

pen van een naaimachine en toebehoren en Ellen en 

Charles zullen de naaimachine het eerste jaar in 
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bruikleen krijgen. In verband met de Corona is de feestelijke overhandiging van de naai-

machines nog even uitgesteld. 

• 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 percen-

tueel 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 buurtbe-

woners rondom het centrum weten het centrum te vinden. Jammer genoeg konden door 

de Coronacrisis geen grote evenementen worden georganiseerd. JCTC is en blijft een 

mooie groene plek om elkaar te ontmoeten.  

 

2.8.3. Verhalen vanuit de doelgroep 

Dartey Offeibea, nieuwe trainee bij het naaiatelier, 

vertelde zijn verhaal oktober 2020 in gebarentaal op 

het JCTC in Kumasi. I’m making a top and skirt in 

paper for practice, each took 1 day to complete. We 

use paper in the beginning because it is a cost effec-

tive way to practice design, pattern making, & con-

struction skills. I just began my training and will study 

for 3 years here. I chose tailoring because I like the 

process, challenge, and the school. Also Emmanuel 

is a really good teacher, and he is Deaf like me. My 

future plan is to have my own tailor shop and em-

ployee Deaf tailors. I have some financial support from a friend but no support from my family. 

I would really appreciate if you would support me and our vocational school.”  

 

Ellen Boadi, graduate.bij het naaiatelier, vertelde haar verhaal, niet alleen om donateurs voor 

zichzelf te vinden, maar voor het hele beroepsonderwijs op het JCTC. “I will graduate and will 

begin working independently soon. This is a three 

piece dress: a top, full length skirt, and a cloth 

wrap. I made it for a woman to attend a special 

church event. Master tailor Emmanuel and I com-

pleted it together in 2 days. I’m proud of my work 

and the woman was very pleased. I choose tailor-

ing and the JCTC because I visited here and saw 

that the work was beautiful and difficult. I wanted 

to learn, so I became a student here. I am from a 

low-income family but through support I have been able to study here for about 3 years. Soon 

I will graduate and will begin working independently. Please donate to support me and our 

vocational school.” 
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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. Hieron-

der een aantal uitgelicht. 

 

2.9.1. Worldschool 

Stef Keep, SOKPO-vrijwilliger en contactpersoon World-

school bezocht donderdag 13 februari 2020 de Worldschool 

Event op het Alfrinkcollege in Zoetermeer. 

Het profielwerkstuk ‘A vegetable garden voor het JCTC in Kumasi’ van Benthe Zwerk en Anouk 

Koster uit 6 VB van het Ashramcollege en van de leerlingen Jenia Hogchem, Yorno Ista, Marith 

Koek en Nathalie de Ruiter uit Atheneum 6 C.S.G Prins Maurits te Middelharnis werden ge-

presenteerd. SOKPO is diep onder de indruk van de kwaliteit van de werkstukken en deze zijn 

naar de directie van het JCTC gestuurd. Het is de bedoeling om samen te bekijken hoe de 

adviezen voor het inrichten van een groentetuin in praktijk kunnen worden gebracht.  

 

2.9.2. Partin 

SOKPO is al een aantal jaren lid van Partin en de Partin-dagen worden 

jaarlijks door één of meerdere bestuursleden bezocht. In 2020 was de 

bijeenkomst online georganiseerd. 

 

2.9.3. Wilde Ganzen 

Met organisaties zoals Wilde Ganzen wisselt SOKPO kennis uit 

en wordt door bestuursleden deelgenomen aan interessante bij-

eenkomsten en workshops. Ook het afgelopen jaar was er re-

gelmatig en plezierig, uiteraard online contact. 

 

2.9.4. Actie voor SOKPO 

Wat een verrassing! Een vriendin van SOKPO heeft haar afscheidscadeau, 

vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, gedoneerd aan 

SOKPO. Het bestuur is hier erg blij mee. 

 

2.9.5. Ghanadag 

Op zaterdag 28 november 2020 kwamen 44 wereldburgers bijeen op de online Ghanadag. Op 

deze landendag werd het Ghana Collectief een feit. Dit collectief biedt een platform aan Ne-

derlandse particuliere ontwikkelingsinitiatieven, die in Ghana actief zijn en wil kennis delen en 

samenwerking stimuleren. Het was een geslaagde dag. 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.  

 

https://info0384995.wixsite.com/ghanacollectief/post/ghanadag2020
https://info0384995.wixsite.com/ghanacollectief
https://www.wildeganzen.nl/
https://partin.nl/
https://www.worldschool.nl/
https://info0384995.wixsite.com/ghanacollectief
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2.10. Samenwerken met organisaties in Ghana 

2.10.1. Climbing the Right Tree (NL), Macina Foundation en Maxim Nyansa (Ghana) 

Voor het computerproject heeft het JCTC in november 2019 een aanvraag ingediend bij Maxim 

Nyansa in Accra, Ghana. Hun projecten zijn gericht op goed onderwijs met behulp van ICT. 

Bovendien is Maxim Nyanasa bezig met de introductie van een beroepsopleidingsprogramma 

in reparatie en onderhoud van ICT en elektronica en werkt daarbij samen met ‘REALTECH’ in 

Gambia waar al een succesvol jongerenwerkgelegenheidsprogramma op dit gebied loopt.  

. 

 

 

 

 

 

 

In diezelfde tijd heeft ook de Ashanti School for the Deaf in Jamasi een verzoek voor onder-

steuning van het ICT onderwijs voor de school ingediend bij Maxim Nyansa  

 

Dit heeft in januari 2020 geleid tot een bezoek van SOKPO-bestuursleden aan Clim-

bing the Tree in Veenendaal, waar een gesprek is gevoerd met Diana van der Stelt, 

projectmanager Maxim Nyansa. 

In februari 2020 hebben bestuursleden van Macina Foundation, die projecten van 

Maxim Nyansa ondersteunen, een bezoek gebracht aan de Ashanti School, waarbij 

zij vier ventilatoren doneerden voor het reeds bestaande computerlokaal. 

 

Projectmanagers Stanley Dankyra,John Adjetey en Ibu Kamara van Maxim Nyansa hebben in 

juli 2020 een bezoek gebracht aan de beide locaties in Kumasi en Jamasi.  

Medio december 2020 heeft Diana van der Stelt het projectvoorstel ‘Training to upgrade and 

revitalise the ICT sector, Ghana’ naar SOKPO toege-

stuurd. Het voorstel is geschreven door John Adjetey (pro-

ject manager MN), Ibu Kamara (landendirecteur Gambia) 

en Stanley Dankyra (scholen programma Ghana) met in-

put van de Ashanti school for the Deaf in Jamasi en het 

JCTC in Kumasi.  

Dit projectvoorstel is besproken met het JCTC en de As-

hanti school. Het project wordt in twee delen uitgevoerd. 

De Nederlandse stichtingen Climbing the Right Tree, Ma-

cina Foundation en SOKPO zullen in 2021 bijeenkomen om verdere acties uit te zetten, onder 

andere met betrekking tot de financiering van het project.  

 

2.10.2. Peace Corps  

Het Peace Corps is een Amerikaanse organisatie die zich tot doel heeft gesteld het weder-

zijdse begrip van Amerikanen en inwoners in andere landen te vergroten. Karen Hagar was 

als manager vanuit het Peace Corps gedetacheerd bij het JCTC.  

https://climbingtherighttree.org/huis/
https://www.macina.org/
https://maximnyansa.com/
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Eind juni 2020 kwam onverwachts een einde aan de samenwerking met Karen Hagar. In ver-

band met de Coronapandemie repatrieerden Peace Coprs alle leden, die op dat moment in 

Ghana verbleven naar Amerika. De directeur van het JCTC schrijft: “It was a shock for the 

centre and the deaf in general because she was good with the sign language. Personally, I 

found her job very dutiful. She was more concerned with the welfare of the deaf and was very 

innovative. She had a very good relationship with the director, the kitchenstaff and the deaf.” 

 

2.10.3. Diamond Foundation 

Niet alleen SOKPO maar ook The Diamond Foundation in Ghana heeft enkele belangrijke 

dagelijkse dingen zoals flessen water, rijst brood etc. aan het JCTC gedoneerd. Op deze ma-

nier kan gezamenlijk het Coronavirus het hoofd worden geboden, hier in Nederland en in 

Ghana! 

 

2.10.4. Ghana National Association of the Deaf (GNAD) 

De lokale partner van SOKPO heeft maandelijks zo niet wekelijks intensief contact met de 

dovenorganisatie in de Ashanti Region. De lokale dovenorganisatie houdt haar vergaderingen 

in de meeting hall van het JCTC.  

 

 

3. Financiële verantwoording 

3.1. Verantwoording 
SOKPO dient zich, als fondsenwervende instelling met een ANBI-keurmerk, te houden aan 

verschillende eisen en voorwaarden. Als basis voor de jaarrekening wordt richtlijn 650 ‘Fond-

senwervende instellingen’ van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving zoveel mogelijk ge-

volgd. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een erkende accountant. 

 

SOKPO heeft geen winstoogmerk. Eventuele exploitatieoverschotten worden besteed aan de 

doelen van de stichting zoals vastgelegd in de statuten van de stichting (artikel 2 lid 1): De 

stichting heeft ten doel het initiëren, activeren, stimuleren en ondersteunen van kleine, lokale, 

projecten in onder andere ontwikkelingslanden en voorts al hetgeen met het vorenstaande 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 

Alle bestuursleden zijn vrijwilliger en zien af van enige vorm van beloning voor het werk van 

de stichting. Wel is het voor individuele leden mogelijk om in aanmerking te komen voor een 

vrijwilligersvergoeding overeenkomstig de richtlijnen van het Ministerie van Financiën. Jaarlijks 

wordt in bestuursvergaderingen bepaald wie in aanmerking komt voor een vergoeding, reke-

ning houdend met het budget en de voorhanden liquiditeiten van de stichting. 

 

https://stichtingdiamondfoundation.nl/
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3.2. Vermogen en bestemming 
SOKPO heeft een beperkt vermogen, maximaal wat nodig is om de continuïteit van de stichting 

te waarborgen. Het vermogen per ultimo 2020 bedraagt € 19.689 en is verdeeld over een 

bestemmingsreserve en twee bestemmingsfondsen. 

• Bestemmingsreserve: € 11.053 aan niet gelabeld vermogen dat voor de doelstelling van 

de stichting kan worden ingezet. 

• Bestemmingsfonds Ashanti School for the Deaf: € 3.436 bestemd voor activiteiten voor de 

leerlingen zoals voor sport en spel, en voor het onderhoud van de voorzieningen op het 

terrein van het internaat. 

• Bestemmingsfonds Meet the Deaf: € 5.200 bestemd voor de aankoop van de grond van 

het Job Creation and Training Centre en voor de trainees. 

Ten opzichte van 2019 is het vermogen gedaald met € 3.034 omdat SOKPO meer heeft bij-

gedragen aan de activiteiten bij het JCTC in Kumasi. 

Balans 

    

In €  31 december 2020 31 december 2019 

    

Activa 
      

Vorderingen en overlopende activa   0   0  

Liquide middelen   19.689   22.723  

   19.689   22.723  

      

Passiva  
      

Reserves en fondsen      

Bestemmingsreserve         11.053          12.223   

Bestemmingsfondsen           8.636          10.500   

   19.689          22.723  

      

 

3.3. Inkomsten, uitgaven en resultaat 
In 2020 heeft de stichting in totaal € 12.873 ontvangen aan donaties. Dat is iets lager dan de 

€ 15.000 die was begroot. En een stuk lager dan de baten in 2019, maar dat was vanwege het 

jubileumjaar een uitzonderlijk jaar. 

Ook de lasten waren lager dan begroot in 2020. Bij de school is minder uitgegeven, onder 

andere voor traktaties voor de leerlingen, omdat ze een deel van het jaar vanwege de corona 

pandemie niet op school waren. Bij het JCTC is meer uitgegeven dan begroot, met name 

vanwege de ‘veilig aan tafel’ en ‘hygiëne’ projecten. 
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Staat van baten en lasten 

       

In €   Realisatie 
2020 

 Begroting 
2020 

 Realisatie 
2019 

Baten 

       

Baten uit eigen fondsenwerving  12.873  15.000  36.385 

Rentebaten  0  0  0  

       

Som Baten   12.873    15.000    36.385  

       

Lasten 

       

Besteed aan doelstellingen  15.455  16.900  29.200 

Werving Baten  0  150  898  

Beheer en administratie  452  460  412  

       

Som Lasten   15.907    17.510    30.510  

       

Resultaat   -3.034    -2.510    5.875  

 

We sluiten het jaar 2020 af met een negatief resultaat van € 3.043. In de tabel hieronder ziet 

u hoe het resultaat is verwerkt in de bestemmingsfondsen en de reserve.  

 

Bestemming resultaat 

     

Toevoeging/onttrekking aan  2020  2019 

Bestemmingsfonds Ashanti School for the Deaf  -2.564   -500  

Bestemmingsfonds Meet the Deaf  700   4.500  

Bestemmingsreserves   -1.170   1.875  

  -3.034   5.875  

 

De kosten voor het werven van financiële middelen en het beheren van de stichting mogen 

maximaal 10% bedragen van de totale kosten. In 2020 is de stichting, net als de voorgaande 

jaren, binnen deze grens gebleven. 

 

Kosten management en administratie / totale kosten 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Percentage (%) 3% 4% 10% 4% 6% 2% 



 

Pagina 16 van 17 

 

3.4. Begroting 2021 
Voor 2021 verwacht SOKPO een lagere opbrengst aan baten. Tegelijkertijd heeft de stichting 

een aantal verplichtingen en activiteiten bij zowel de school in Jamasi als bij het trainingscen-

trum in Kumasi. Daarom wordt verwacht dat 2021 met een klein negatief resultaat van € 3.810 

wordt afgesloten. 

 

Baten 

 Begroting 
2021 

 Realisatie 
2020 

 Begroting 
2020 

 €  €  € 

Baten uit eigen fondsenwerving      

Donaties en giften 25.000  12.873  15.000 

 25.000   12.873   15.000  

Rentebaten en baten uit beleggingen 0   0   0  

 0   0   0  

      

Som Baten 25.000    12.873    15.000  

      

Lasten besteed aan doelstelling 

Ashanti School for the Deaf (Jamasi) 

Schoolgeld leerlingen 450  111  450 

Traktaties leerlingen 1.000  500  1.500 

Sport, spel en kleine projecten 6.500  0  2.000 

Kleine inventaris 0  0  1.000 

Onderhoud 2.000  2.064  1.000 

vrijwilligersvergoedingen 0  0  0 

Reis en verblijfkosten 1.000  0  0 

Overig 0  0  100 

 10.950   2.675   6.050  

Meet the Deaf (Kumasi) 

Coördinatiecentrum 4.700  3.561   2.500 

Werkplaatsen 4.000  2.000   2.300 

Trainees 2.000  428   500 

Board 400  71   400 

Huur grond 5.000  5.000   5.000 
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Lasten vervolg  

Vrijwilligersvergoedingen 0  0   0 

Reis- en verblijfkosten 1.000  0   0 

Actie veilig aan tafel en hygiëne   1.662   0 

Overig 0  57   150 

 17.100   12.780   10.850  

 28.050   15.455   16.900  

      

Werving Baten 

Drukwerk/foldermateriaal 0  0  0 

Overig 150  0  150 

 150   0   150  

      

Beheer en administratie 

Portokosten 0  0  0 

Contributies en abonnementen 60  60  60 

Website 0  0  0 

Bankkosten 400  392  300 

Externe representatie 100  0  50 

Overige 50  0  50 

 610   452   460  

      

Som Lasten 28.810    15.907    17.510  

      

Resultaat -3.810    -3.034    -2.510  

 


