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Jaarverslag studiejaar 08/09

Voorwoord
“Wat wil je later worden”, dat is een vraag die aan ieder kind wel eens gesteld
wordt. Elk kind heeft wel een droom over wat hij of zij wil worden als hij of zij
later groot is. Dat geldt ook voor
kinderen in landen in “het Zuiden”,
elk kind is wat dat betreft gelijk.
Maar in de afgelopen tientallen jaren
hebben we gezien dat de dromen
wel gelijk zijn, maar dat het verwezenlijken van deze dromen verre van
gelijk zijn. Allerlei omstandigheden
leiden er toe dat kinderen in ontwikkelingslanden vaak de mogelijkheid
niet krijgen om het basisonderwijs af
te maken, laat staan om verder te
kunnen studeren. En ja wat doe je
dan met je droom, wat doe je met
je kwaliteiten en talenten?
In Nederland is onderwijs een vanzelfsprekend onderdeel van het leven. Ieder opgroeiend kind in de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar is verplicht om onderwijs te
volgen. Vanaf 4 of 5 jaar volgt ieder kind het basisonderwijs. Ouders hebben een
enorme vrijheid in het kiezen van een school waarvan zij vinden dat die het beste
is voor hun kind(eren). Na het basisonderwijs zijn er vele mogelijkheden om verder
te kunnen leren en ontwikkelen. De keuzes daarin zijn enorm en de kansen om je
als kind te ontwikkelen zijn op zijn minst net zo groot. Maar niet overal ter wereld
is dat zo. In veel landen in “het Zuiden” kunnen veel ouders hun kinderen niet laten deel nemen aan het basisonderwijs laat staan het volgen van beroepsonderwijs
of universiteit. Daardoor kunnen veel kinderen zich niet ontwikkelen en blijven
veel kwaliteiten en talenten verborgen. En dat is jammer, want het benutten van
kwaliteiten en talenten betekent ontwikkeling en ontwikkeling is vooruitgang zowel
voor de persoon als voor het land.
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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Trust in Unity. Dit jaarverslag geeft een
goed beeld weer van de doelstelling en de groei die de stichting heeft doorlopen
sinds de oprichting op 2 januari 2008. De oprichters van de stichting en het bestuur
zijn er trots op dit eerste jaarverslag aan u te kunnen overhandigen.
In dit jaarverslag worden verschillende onderwerpen beschreven, onder andere de
doelstelling van de stichting, het bestuur, de voogden, het financiële overzicht, de
reis naar Ghana en natuurlijk waar het omgaat onze studenten. Naast geschreven
woorden staan er in dit verslag ook een aantal foto’s. Deze zijn gemaakt tijdens de
reis naar Ghana in januari 2009 en laten u zien waar de stichting zich voor inzet.
Voordat u het jaarverslag gaat lezen willen wij aantal zaken verantwoorden. Ten
eerste wordt de naam Trust in Unity in het jaarverslag afgekort met de letters TiU,
dit vergemakkelijkt het schrijven en lezen van het jaarverslag.
Ten tweede is er een verandering aangebracht in het zogehete boekjaar van de
stichting. In eerste instantie liep het boekjaar van 1 januari tot en met 31 december, maar dat is veranderd in 1 september tot en met 31 augustus. Het boekjaar
loopt nu gelijk aan het schooljaar van onze studenten. Gelijk aan dit boekjaar zal
ook het jaarverslag lopen. Dit jaarverslag en daarmee ook het financiële overzicht
dat nu voor u ligt gaat over de periode van de datum van oprichting in 2008 tot en
met eind augustus 2009. In verband met het oprichten van de stichting was het niet
mogelijk om over 2008 een jaarverslag te schrijven. Daarom is besloten dit jaarverslag te wijden aan de eerste maanden van TiU gelijk met het eerste volle jaar dat
we nu bezig zijn.
Ten derde maken wij gebruik van de term studenten in plaats van kinderen. Wij
hebben gekozen voor deze term omdat het direct aangeeft waarbij wij hen ondersteunen, namelijk op het gebied van onderwijs. Maar ook omdat de kinderen in een
proces zitten van opgroeien en dus volwassen gaan worden. De term kinderen is
niet toepasbaar op al onze studenten, omdat de leeftijd varieert tussen de 6 en de
19 jaar en sommigen dus jong volwassenen zijn. Om er toch voor te zorgen dat we
een term gebruiken die overkoepelend is voor al onze kinderen hebben wij gekozen
voor de term studenten.
Mocht u meer informatie willen over TiU of meer willen lezen over onze studenten
dan kunt u terecht op onze website www.trustinunity.com.
Namens het bestuur bedankt voor het lezen van dit jaarverslag.
Voorzitter Femke Joy Saffrie
Vice-voorzitter en secretaris Tamara Kloosterman
Penningmeester Harriet Vermeulen

www.trustinunity.com - info@trustinunity.com
KvK 14098426 ING Tilburg tnv Trust in Unity: 3944852.

4

Jaarverslag studiejaar 08/09

2. De stichting Trust in Unity
De stichting Trust in Unity heeft al uitgangspunt het ondersteunen van de kwaliteiten en talenten van het kind op het gebied van onderwijs. Onze missie is studenten
de mogelijkheid geven om deel te kunnen nemen aan het onderwijs in Ghana. TiU
draagt op deze manier bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de studenten en de
ontwikkeling van het land. Daarnaast dragen we ook bij aan 1 van de millenniumdoelen, met name doel 2. In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd. Binnen het millenniumdoel dat TiU actief ondersteund zijn er 2 subdoelen;
1. Ieder kind naar de basisschool
2. Ieder kind maakt het laatste jaar van de basisschool af
Ghana ligt wat betreft het eerste doel goed op schema. 71,9% van de kinderen gaat
naar de basisschool. Dat moet in 2015 97,5% zijn. Er is genoeg voortgang om het
streven in 2015 te behalen. Als vergelijking heeft Nederland hier een score van
98,2%. Nederland is dus boven het streven uitgekomen. Wat betreft het 2de subdoel
ligt Ghana niet op schema, hier heeft het land een score van 72,5%. Dat moet ook
97,5% worden. Hiervan zeggen de lidstaten van de VN: “er is vooruitgang maar onvoldoende”. Onvoldoende om het streven van 97,5% te gaan halen. TiU werkt hier
erg actief aan mee om wel het streven te halen. Daarnaast zorgt TiU niet alleen
voor het afmaken van de basisschool maar ook voor het vervolg onderwijs en de
trajecten daarna.
De stichting heeft er voor gekozen om kansrijke kinderen te ondersteunen, zij die
gemotiveerd zijn om te leren, de capaciteit hebben dit daadwerkelijk te doen en
zodoende aan hun toekomst willen werken. TiU is een samenwerkingsverband tussen Ghana en Nederland en wordt geheel gerund door vrijwilligers.

Millenniumdoel 2
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3. De studenten van Trust in Unity
In september van dit jaarverslag (08/09) begonnen we met 2 studenten, Adu en
Kesia. Al snel, Oktober 2008, kwam Comfort A erbij. Inmiddels varieert de leeftijd
van de jongens en meiden van TiU tussen de 6 en 19 jaar. Zij hebben uiteenlopende dromen en fantasieën over wat ze willen worden als ze later groot zijn. Maar
daarin hebben ze met elkaar gemeen dat ze graag naar school gaan en de kans willen krijgen om hun kwaliteiten en talenten te benutten en vergroten.
TiU is trots op de studenten die nu met ons samenwerken en zo hun talenten en
kwaliteiten kunnen ontwikkelen. Op weg naar een mooi toekomst voor hen en Ghana.

Adu leest de krant samen met
Bernard Sia in het ziekenhuis
van Kumasi. Hier waren we
voor zijn gebroken been ter
controle. Adu wil arts worden,
maar dan wel in een fijner
ziekenhuis dan dit!
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4. Fondswerving
Om als TiU de studenten in Ghana financieel te kunnen ondersteunen zijn wij geheel afhankelijk van donateurs. Sinds de oprichting van TiU zijn er op verschillende
manieren geldstromen opgang gekomen. Deze hebben er voor gezorgd dat wij op
dit moment negen studenten kunnen laten deelnemen aan onderwijs in Ghana. Zij
en TiU zijn deze donateurs en sponsors daar dankbaar voor. Onze dank gaat uit
naar de volgende donateurs en sponsors:
! Basisschool KBS De Westhoek uit Oosterhout. Deze school is een contract
voor vijf jaar aangegaan met TiU en ondersteunen daarmee acht studenten.
Elk jaar doneren zij het bedrag
dat nodig is om hen naar school
te laten gaan. Het afgelopen jaar
hebben zij een sponsorloop
georganiseerd om het geld bij
elkaar te krijgen. Dankzij deze
donatie is het voor de acht
studenten mogelijk geworden om
in september van dit jaar door te
gaan met leren en ontwikkelen.
! Ruud van Rijsingen heeft zich in
april van dit jaar de benen uit zijn lijf gelopen voor TiU. In Rotterdam heeft
hij de marathon gelopen. Het geld dat hij heeft opgehaald heeft hij gedoneerd aan de studenten van TiU.
! De jaarlijkse reis van voorzitter Femke Joy Saffrie van het Nederlandse bestuur naar Ghana staat gepland voor begin 2010. Dankzij de sponsoring van
haar vliegticket door Ernest America en het personeel van restaurant Ernesto’s Cantina Mexicana uit Sittard is het mogelijk geworden voor haar om
het aankomende jaar weer af te reizen.
! Diaconie in Waalwijk voor het doneren van een groot bedrag ten behoeve
van onze studenten.
! BSO De Lahrhof voor het doneren van geld dat is opgehaald met het verkopen van zelfgemaakte kunst op een kunstverkoop.
! Speciale dank gaat uit naar meneer en mevrouw Vermeulen. Voor hun 50ste
verjaardag hebben zij aan iedereen een donatie gevraagd voor TiU in plaats
van kado’s.
! De Drukker.net onderleiding van Dennis Sardjoe. Zij helpen ons bij het drukken van al ons pr-materiaal. Hierbij geven zij ons advies en korting.
! Onze dank gaat ook uit naar de donateurs die ons vanaf dag 1 van de oprichting financieel ondersteunen. Bedankt voor jullie vertrouwen! Ook bedanken
wij de donateurs die middels een eenmalige of maandelijkse donatie het
mogelijk hebben gemaakt dat TiU heeft kunnen groeien.
Naast financiële steun heeft TiU ook steun ontvangen op het gebied van personen
die zich belangeloos hebben ingezet voor TiU.
! Onze dank gaat uit naar Mea Willart. Zij is onze ambassadeur met betrekking
tot KBS De Westhoek.
! Onze dank gaat ook uit naar Marc Webers van Studio Marq. Hij is verantwoordelijk voor het creëren van het nieuwe logo voor TiU en de bijpassende
huisstijl.
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Ook bedanken we Ermeco, met name Ruud en Rene, voor het ondersteunen
en bouwen van onze website, in samenwerking met Studio Marq.
! Ook bedanken wij
Lucy Palant. Zij heeft
een
middag
georganiseerd
waar
Japamala’s gemaakt
zijn. Deze worden
verkocht via markten
en via de TiU-Shop op
de website en het
bedrag komt geheel
ten goede van TiU.
! Geïnspireerd
door
deze middag heeft
ook Desirée Saffrie
vele Japamala’s gemaakt. Ook haar zijn wij dankbaar. Deze unieke kettingen worden ook op de website verkocht.
We bedanken Rob Palant voor zijn financiële richtlijnen en advies.
We bedanken Ton van Gageldonk voor zijn advies, goede raad, feedback en
enthousiasme. Met name bij het schrijven van contracten en het beleidsplan.
Ook bedanken we Minoek Wijs, zij heeft tijdens haar laatste reis naar Ghana
Unity’s meegenomen en vele sieraden die we mogen verkopen en geheel ten
goede komt aan TiU.
Ook bedanken we Jos Netto, voor het delen van de opbrengst van zijn CD
verkoop en de toezegging in 2010 mee te werken aan een benefietconcert.
We bedanken in het bijzonder Lisann van den Berg en Soet en de familie van
den Berg voor het organiseren, produceren en regisseren van een geweldige
musical, The Battle, die een enorm mooi bedrag opgeleverd heeft dat geheel
ten goede kwam aan TiU.
We bedanken Geert Voncken van I-VY voor het kosteloos afdrukken van het
nodige papierwerk.
Als laatste maar niet minder belangrijk bedanken we Marilyn Ronden, van
Mobiel Reisbureau Schoenmaeckers, voor het ondersteunen van onze reizen
naar Ghana, de kortingen en de geweldige hulpverlening.
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5. Financieel overzicht
In de eerste anderhalf jaar van het bestaan van de TiU is er veel gebeurd. Dat is
ook duidelijk zichtbaar gezien het banksaldo van dit moment.
Op 2 januari zijn we volgens de KvK (kamer van koophandel) officieel gestart. We
begonnen zoals alle stichtingen met helemaal niks. Maar moesten begin januari al
wel het lesgeld overmaken voor Kesia en Adu, de eerste studenten van TiU. Onofficieel hebben we toen al een bedrag bij elkaar gespaard, genoeg om deze studenten
al te gaan ondersteunen.
Inmiddels zijn er vele donaties geweest van verschillende aard en deze hebben in
2008 geleid tot een bedrag van 4651,91 euro.
In 2009 is er nog eens, tot en met 31 augustus gerekend, 5976,54 euro bijgekomen.
Dat maakt samen een totaal gesponsord bedrag van 10.628,45 euro.
Een heel erg mooi bedrag, een vliegende start voor TiU
De uitgaven hebben we in een schema hieronder weergegeven.

Omschrijving
Het schooljaar van 2007/2008 en
2008/2009 is het volgende bedrag overgemaakt naar Ghana om het schoolgeld
en de benodigdheden van Kesia, Adu en
Comfort te betalen
Hiervan is het volgende bedrag naar
schoolgeld inclusief examen geld gegaan
Aan schoolboeken is het volgende bedrag besteedt
Er is het volgende bedrag uitgegeven
aan materialen nodig voor school
Er is een laptop gesponsord naar Ghana
gegaan, hier is een internet modem voor
aangeschaft, om zodoende de communicatie tussen de besturen te verbeteren
Een nieuwe cd-rom voor de laptop
Ghanees handwerk voor de verkoop in
de Unity-Shop, zoals kralen, Unity’s,
schilderijen
Videocamera, om promotie films te maken en materiaal om op scholen te kunnen laten zien.
Website hosting voor 2 jaar, dit bedrag
is lager dan normaal door een sponsoring
van het continubedrijf Ermeco
Visitekaartjes voor alle bestuursleden
inclusief Ghana en Banner
Notaris kosten

Bedrag
!1100

! 391,78
! 104,86
! 197,28
! 102,27

! 32,44
! 50,63

! 323,95

! 239,19

! 552,14
! 119
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Datum van overzicht
Per 31 augustus in Nederland
Per 31 augustus in Ghana
Per 31 augustus in Nederland
Per 31 augustus in Ghana

Banksaldo
! 8078,04
GHC 292,55 omgerekend ! 135,94
Kassaldo
! 165,50
GHC 0 omgerekend ! 0

Door het veranderen van de wisselkoersen zijn deze omgerekende bedragen wellicht niet meer kloppend.
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6. Samenwerking met Ghana
In het afgelopen jaar is er voor gezorgd dat de communicatie tussen beide besturen
verstevigd is waardoor de samenwerking op een hoger niveau is gekomen. Op deze
manier is het mogelijk geworden dat beide besturen volledig op de hoogte blijven
van elkaars activiteiten, taken en
werkzaamheden. Het Ghanees bestuur is en blijft verantwoordelijk
voor het contact met de studenten,
de ouders/verzorgers, de scholen/leraren en met de Ghanese samenleving. Als TiU dragen wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid
voor de zorg van onze studenten,
maar wel in het behoud van hun eigen cultuur, religie, waarden en
normen. Op deze manier behouden
wij als TiU de eigenwaarde van de
bevolking en van de studenten die
wij ondersteunen. Er is gekozen voor
deze manier van werken omdat het niet de bedoeling is dat wij als Nederlands bestuur komen vertellen hoe het moet. Deze arrogantie mogen wij niet hebben en
vooral niet projecteren op de Ghanese samenleving. Het bestuur in Nederland blijft
op haar beurt verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning van de studenten.
Het Ghanese bestuur zorgt er voor dat het geld bij scholen van de studenten terecht komt.
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7. Bestuur
In het afgelopen jaar hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden in het
Nederlandse bestuur. In juli 2008 heeft Tamara Kloosterman haar intrede genomen
in het bestuur. In eerste instantie als bestuurslid zonder functie, maar in een later
stadium heeft zij de taak als
secretaris overgenomen van
Harriet Vermeulen. John Vaassen
die
de
taak
als
penningmeester
had
heeft
vorig jaar te kennen gegeven
dat hij niet langer voor TiU wil
werken wegens tijd gebrek en
is daarom uit de stichting
gestapt. Het gevolg hiervan
was dat TiU voor enige tijd
zonder penningmeester kwam
te zitten. Harriet Vermeulen
gaf aan dat zij de taak als
penningmeester wel op haar
wilde nemen,
daarbij
wel demaar
nodige
daarbij
ondersteuning
wel
nodig heeft. Deze ondersteuning krijgt zij van
Rob Palant. Haar taak als secretaris kwam daardoor te vervallen. Deze word, zoals
eerder vernoemt, ingevuld door Tamara Kloosterman. In augustus heeft voorzitter
Femke Joy Saffrie aangegeven dat zij over een paar jaar in Ghana wil gaan wonen.
De stichting in Nederland moet natuurlijk gewoon blijven bestaan, maar zal dan
een nieuwe voorzitter nodig hebben. In overleg met het huidige bestuur wordt besloten dat Tamara Kloosterman haar taak zal overnemen. In de komende jaren zal
Tamara Kloosterman de taken van Femke Joy Saffrie gaan over nemen, in de functie van vice-voorzitter met als uiteindelijk doel het voorzitterschap volledig over te
nemen. Het Nederlandse bestuur bestaat tot op heden uit drie personen, maar we
zijn op zoek naar in ieder geval nog twee nieuwe bestuursleden om het bestuur te
komen versterken.
Het bestuur in Ghana bestaat op dit moment uit 2 actieve leden met rond hen vrijwilligers. Bernard Sia is oprichter en voorzitter. Kwarteng Owusu-Asante is oprichter en penningmeester. Ook zij zijn op zoek naar mensen die hun bestuur zal komen versterken.
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8. Voogden
Om de studenten goed te kunnen ondersteunen en begeleiden maakt TiU gebruik
van zogenaamde voogden. Deze voogden
onderhouden contacten met de studenten,
de ouders/verzorgers, de scholen en het
bestuur. Elke voogd doet verslag aan het
bestuur over de voortgang van de student
en speelt in vraagstukken of knelpunten.
Op dit moment zijn er drie voogden, Kingsford Agannaba Atawunde, Augustin Bremfi
en Solice Mensah, maar omdat TiU blijft
groeien en steeds meer studenten onder
haar hoede gaat nemen is het van groot
belang dat er meer voogden komen. Het
bestuur in Ghana is dan ook hard opzoek
naar mensen die zich vrijwillig willen in
zetten voor deze taak.

Voogd Kingsford Agannaba Atawunde met Vivian
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9. Overige zaken van Trust in Unity
In het afgelopen jaar zijn er een aantal gebeurtenissen en aanpassingen geweest
die noemenswaardig zijn om te beschrijven. Deze zijn van groot belang geweest
voor de vorming van TiU en het niveau waar het nu staat.

9.1 Oprichter en Ghanees bestuurslid Bernard Sia in Nederland
Wat van groot belang was voor het bezoek van Bernard Sia aan Nederland was de
kennismaking met het Nederlandse bestuur en de Nederlandse donateurs. Bernard
Sia is aanwezig geweest bij een bijzondere opening van de TiU ondersteuning op
KBS de Westhoek. Hier heeft hij samen met Femke Joy Saffrie een gastles gegeven
voor groep 7. Daarnaast was Bernard Sia aanwezig bij het maken van de Japamala’s
bij Lucy Palant en is hij bij een bestuursvergadering van het Nederlandse bestuur
geweest. Voor het gevoel en de communicatie tussen beide besturen is dit bezoek
van groot belang geweest. Het was voor Bernard Sia de vierde keer dat hij in Nederland was.
My visit to the Netherlands by Bernard Sia
For some time now in my life, it
happens that I can visit the Netherlands once a year, for the fact that
my foster mother and some good
friends live there. During the summer of 2008 my visit was very special and it is worth sharing some of
the experiences I had during those
three-month stay in Holland.
By then I and two friends to be
precise Femke Joy and Kwarteng
had give birth to a dream called
the Trust in Unity Foundation
where our main purpose is to support the needy but brilliant children in the society.
The very reason for my visit focuses mainly on how we as founders could have a
bilateral talk and to develop new ideas for the foundation. To solicit and generate
funds to boost the operation of the foundation.
During that time there was a need to develop a refined dossier and administrational tools to capture all the needed information when a child is to be admitted
into the Trust in Unity family.
We also contacted some well-known organizations like Wild Gees for help since the
burden is heavy on a single hand. They could not support us yet. However, we
promised to fall back on them when necessary.
We also visited a school called KBS de Westhoek who has been our supporting ligament since the commencement of the foundation. The head of the school, the
teachers in conjunction with the pupils organized a price giving and exhibition I
taught them a Ghanaian song and we performed it for the parents!
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9.2 Reis naar Ghana
In januari 2009 zijn bestuursleden Femke Joy Saffrie, Tamara Kloosterman en ambassadeur Mea Willart afgereisd naar Ghana, vergezelt door Magdalena Troost. Het
doel van de reis was de samenwerking tussen beide besturen verstevigen, de studenten en ouders/verzorgers ontmoeten, het land en de Ghanese cultuur leren
kennen. Een groot hoogte punt van deze reis was het TiU pannenkoekenfeest. Dit
feest hadden wij georganiseerd voor alle studenten die wij als TiU ondersteunen en
om hun ouders/verzorgers te leren kennen. Door middel van onze pannenkoeken
lieten wij hen kennismaken met een stukje Nederland. De studenten hebben er van
genoten. Om het contact tussen de studenten in Ghana en de leerlingen van basisschool KBS De Westhoek te vergroten hebben alle studenten tekeningen gemaakt.
Deze tekeningen hebben wij mee naar Nederland genomen en aan de basisschool
gegeven. Op deze manier lieten wij ook zien dat ook al wonen opgroeiende kinderen in verschillende werelddelen, in verschillende landen, sommige dingen toch
echt universeel zijn. De leerlingen
van de KBS De Westhoek hebben op
hun beurt een video gemaakt waarin zij een aantal vragen hebben
gesteld aan de studenten in Ghana.
Het is erg leuk om te zien hoe veel
interesse de jonge studenten in
beide landen voor elkaar hebben.
Deze reis stond ook in het teken
van het House of Joy dat wij als
stichting in de toekomst willen
gaan oprichten. Voor dit huis hebben wij een perceel nodig en dat
zijn wij als stichting gaan bekijken.
In de volgende reis naar Ghana zullen wij hier nader met elkaar over praten.

9.3 Verstevigen van de organisatie in Nederland en Ghana
In het kader van het professionaliseren van de stichting zijn wij in Nederland begonnen met het schrijven van beleidsstukken. Deze beleidsstukken zullen wij als
leidraad gebruiken voor het uitdragen van de missie en visie van TiU. Deze beleidsstukken zullen ook meegenomen worden naar Ghana om deze daar met hen te bespreken. Hierbij worden wij ondersteunt en geadviseerd door Ton van Gageldonk.
Voor de versteviging van de stichting in Ghana is er een printer en een modem aangeschaft. Ieder jaar maken beide besturen ook een budgetplan voor het komende
jaar. Op die manier blijven beide besturen volledig op de hoogte van elkaars uitgaven. TiU werkt met een aantal formulieren voor bijvoorbeeld de intake van nieuwe
studenten. Ook deze hebben een aantal aanpassingen ondergaan. Zoals al eerder
beschreven is heeft TiU een nieuw logo gekregen. Dit logo straalt veel meer professionaliteit en kracht uit. Aan de hand van dit logo zijn er ook visitekaartjes ontworpen. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe website met een compleet
nieuwe huisstijl.
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10. Het aankomende schooljaar
In het aankomende jaar zal de professionalisering van de stichting door blijven
gaan. De aankomende reis naar Ghana zal daar ook van in het teken staan. We hopen en verwachten te blijven groeien en meer studenten in Ghana te kunnen ondersteunen bij het benutten en ontwikkelen van hun kwaliteiten en talenten. TiU
blijft streven naar eenheid tussen de beide besturen en beide landen.
Dit schooljaar beginnen we zogezegd met 9 studenten. We wensen hen heel erg
veel succes bij dit komende schooljaar. Ze zijn alweer ruim twee maanden onderweg en we hebben veel vertrouwen in onze studenten! Ons bezoek aan Ghana zal
ook in het teken staan van nieuwe studenten aannemen, de studenten die we hebben bezoeken, hun families bezoeken en de scholen langs gaan. Op dit moment zijn
we druk bezig met 2 spoedaanvragen die we zeer waarschijnlijk kunnen gaan beantwoorden met een aanname!
Aangekomen bij het einde van dit eerste jaarverslag hopen wij genoeg informatie
te hebben gegeven inzake Trust in Unity. Wij staan altijd open voor vragen en suggesties met betrekking tot dit jaarverslag of eventuele andere zaken.
Rust ons nu alleen nog te danken voor de betrokkenheid bij Trust in Unity en de
hoop uit te spreken nog lang van uw betrokkenheid te mogen genieten.

De studenten van Trust in Unity aan het begin van schooljaar 2009/2010.
Van links naar rechts boven; Adu, Comfort Q, Sandra, Kesia, Comfort A
Van Links naar rechts onder; Fatima, Edith, Vivian, Eric
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