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Voorwoord

!

Naar school gaan is niet voor ieder kind op de wereld mogelijk. Veel kinderen in
landen in “het Zuiden” kunnen wegens gebrek aan primaire levensbehoeften, gebrek
aan financiële middelen en goede ondersteuning niet naar school. Zij kunnen een kans
op een betere toekomst wel vergeten. Zoals geformuleerd in Het Verdrag Inzake de
Rechten van het Kind, dat van kracht werd in september 1990, en in de
Millenniumdoelen, die in 2001 door de Verenigde Naties werden geformuleerd naar
aanleiding van gemaakte afspraken in 2000, heeft ieder kind op (basis-)onderwijs. De
regering van Ghana heeft het mogelijk gemaakt dat ieder kind van het basisonderwijs
gebruik kan maken. Maar wat als een kind verder wil leren om zijn of haar dromen te
verwezenlijken? Wie maakt dit voor hen mogelijk wanneer zijn of haar ouders (of
verzorgers) dit niet op kunnen brengen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de
kwaliteiten en talenten van deze kinderen zich verder ontwikkelen en later ten goede
worden benut? Dat kan alleen wanneer zij een gedegen opleiding volgen, een
opleiding waar zij zelf voor kiezen, omdat zij een droom hebben, een toekomst
droom.
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1. Inleiding

!

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Trust in Unity (TiU). Dit jaarverslag geeft een
goed beeld van de doelstelling van de organisatie en van de ontwikkelingen die het
afgelopen jaar binnen de stichting hebben plaats gevonden. De oprichters van de
stichting, het Nederlandse en het Ghanese bestuur zijn er trots op dit jaarverslag aan
u te overhandigen.

!

Het schooljaar 2009-2010 is voorbij en TiU kijkt met een goed gevoel op het verloop
van het jaar terug. Alle studenten hebben het schooljaar goed af weten te ronden en
zullen in september weer beginnen met hun studies. Het is dit jaar mogelijk geworden
om, naast de studenten die al op de ondersteuning van de stichting mogen rekenen,
een aantal nieuwe studenten hoop op een betere toekomst te geven. TiU is daar erg
trots op en zal er alles aan doen om ook hen zo goed mogelijk de ondersteuning te
bieden die zij nodig hebben.

!

Naast de ontwikkelingen met betrekking tot onze studenten hebben er ook
ontwikkelingen plaats gevonden op het vlak van de professionalisering van de
stichting. In dit jaarverslag kunt u lezen om welke ontwikkelingen het hier gaat.

!

In dit jaarverslag komen verschillende onderwerpen aan bod. Naast een uiteenzetting
van de doelstelling van de stichting bespreken we het bestuur, de voogden, het
financiële overzicht, de reis naar Ghana en natuurlijk ook om wie het allemaal gaat:
onze studenten. Naast geschreven woorden staan er in dit verslag ook een aantal
foto’s. Deze zijn gemaakt tijdens ons verblijf in Ghana van januari t/m februari 2010
en geven u een goed beeld wat TiU doet voor wie de stichting zich inzet.

!

Mocht u meer willen lezen over TiU en 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

!
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2. De stichting Trust in Unity

!

De stichting Trust in Unity (TiU) heeft als uitgangspunt het ondersteunen van de
ontwikkeling van de kwaliteiten en talenten van kinderen op het gebied van
onderwijs. Wij willen onze studenten de mogelijkheid geven om deel te kunnen nemen
aan het onderwijs in Ghana. Zo draagt TiU bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de
studenten, aan de ontwikkeling van dit land en levert TiU haar bijdrage aan het
behalen van de Millenniumdoelen. Zoals in het voorwoord genoemd werd zijn deze
Millenniumdoelen opgesteld in 2001. Het de bedoeling van de Verenigde Naties dat
deze doelen behaald zijn in 2015 zoals die zijn opgesteld in 2001. TiU richt zich met
name op Millenniumdoel 2. Dit doel streeft ernaar alle jongens en meisjes, in de hele
wereld, basisonderwijs te geven. TiU neemt dit streven nog een stap verder en biedt
de mogelijkheid aan haar studenten na het basisonderwijs verder te studeren zodat zij
hun kwaliteiten en talenten verder leren te ontwikkelen en toe te passen.
De stichting heeft er voor gekozen zich vooral te concentreren op kansrijke kinderen,
die gemotiveerd zijn om te leren, aan hun toekomst willen werken en die de
capaciteit hebben hun doelen te volbrengen.

!

TiU is een samenwerkingsverband tussen Ghana en Nederland en wordt geheel gerund
door vrijwilligers.

!
Milleniumdoel 2

!
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3. De studenten van Trust in Unity

!

In september 2009 zijn negen jongens en meiden in de leeftijd van 6 tot en met 20
jaar doorgegaan naar het schooljaar 2009-2010. Eric, Adu, Kesia, Comfort A, Sandra,
Comfort Q, Vivian, Edith en Fatima zitten op verschillende scholen en volgen
verschillende opleidingen. Het Ghanese bestuur en de voogden hebben de studenten
gedurende het schooljaar gevolgd en hen de ondersteuning gegeven die zij nodig
hadden. Door middel van de ondersteuning, maar ook de motivatie en inzet van de
studenten zelf, hebben zij in de periode 2009-2010 goede resultaten behaald en zijn
zij allen overgegaan naar het daaropvolgende schooljaar.
In de loop van het schooljaar hebben drie nieuwe studenten zich aangemeld. Na een
grondige onderzoek heeft TiU besloten ook deze studenten te ondersteunen. Jennifer,
Henrietta en Phyllis hebben het schooljaar daardoor goed af kunnen ronden en ook zij
zijn overgegaan naar het daaropvolgende schooljaar.
Dit jaar is tijdens de schoolvakantie een dertiende studente aangenomen, Victoria.
Ook zij zal in september de mogelijkheid hebben zich verder te ontwikkelen en haar
kwaliteiten en talenten te benutten.
Naast de financiële ondersteuning geeft TiU haar studenten ook emotionele
ondersteuning. Een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Comfort, een jonge meid in
de pubertijd en die vandaaruit aan het rebelleren was. Met haar hebben meerder
gesprekken plaats gevonden over haar
motivatie en inzet voor haar studie,
maar ook over de fase van haar leven
waar zij nu in zit. Een ander
voorbeeld is Adu, een jonge jongen
die zonder vader opgroeit, veel
verdriet heeft daarover en ook een
mannelijk voorbeeld in zijn leven
mist, maar daarin ondersteund wordt
door zijn voogd.
Wij vinden dit vanzelfsprekend en
p r o b e r e n e e n l u i s t e r e n d o o r,
erkenning en begrip te bieden. Over
het algemeen staan de voogden in
Ghana in direct contact met de
Vlnr Boven:
studenten en zij zullen de eerste zijn
Adu, Henrietta, Kesia, Comfort Q, Sandra, Jennifer, Comfort A
Beneden:
die de studenten emotionele
Eric, Fatima, Edith, Vivian
ondersteuning bieden, maar als blijkt
dat de jongeren behoefte hebben aan
hulp van het Nederlandse bestuur staan we meteen voor ze klaar. We hebben met hen
de afspraak gemaakt dat ze de leden van het bestuur mogen sms’en. Wanneer zo’n
sms binnenkomt bellen we de student in kwestie terug en geven we iemand op deze
manier de mogelijkheid zijn of haar hart te luchten. Dit werkt voor beide partijen erg
prettig. Voor de student is zo’n gesprek een mogelijkheid om een ander perspectief te
krijgen over zijn of haar problemen en het Nederlandse bestuur krijgen op deze wijze

!

!6
www.trustinunity.com - info@trustinunity.com
KvK 14098426 ING Tilburg tnv Trust in Unity: 3944852.

Jaarverslag studiejaar 09/10

een persoonlijke band met de studenten. Het is belangrijk voor TiU om niet alleen te
investeren op het financieel, maar ook op het sociaal niveau.

!
Op de website kunt u meer informatie lezen over de studenten.
!

Trust in Unity heeft besloten om voorlopig nieuwe aanmeldingen stop te zetten. We
zijn nu bezig met het uitzoeken van de toekomst; hoe ontwikkelen de studenten zich,
wat kunnen we op basis van deze ontwikkeling over een paar jaar verwachten, wat
zijn de financiën die hiermee zijn gemoeid en wat is onze toekomstige financiële
draagkracht? Wanneer dit alles goed in kaart is gebracht wil Trust in Unity haar
ondersteunende capaciteiten vergroten en meer studenten aannemen.

!

!
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4. Fondswerving

!

TiU is voor de financiële ondersteuning van de studenten in Ghana geheel afhankelijk
van donateurs en sponsors. In het afgelopen jaar zijn weer verscheidene particulieren
en organisaties geweest die de stichting hebben geholpen. Naast financiële
ondersteuning voor de studenten zijn deze particulieren en organisaties ook van groot
belang in de ondersteuning van de stichting zelf. Zonder deze ondersteuning was het
voor de stichting niet mogelijk geweest om in het jaar 2009-2010 überhaupt te kunnen
bestaan, laat staan zich te ontwikkelen.

!

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 benodigde bedrag om deze acht naar school te laten gaan. Het
afgelopen jaar hebben zij een sponsorveiling 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 zich verder
te ontwikkelen.
• De reis naar Ghana van voorzitter Femke Joy Saffrie is mogelijk gemaakt door
Ernest America van restaurant Ernesto’s Cantina Mexicana uit Sittard.
• Diaconie in Waalwijk voor het doneren van een groot bedrag ten behoeve van
onze studenten.
• Stichting onderwijshulp Afrika helpt ons Jennifer te ondersteunen.
• Ook bedanken wij de donateurs die middels een eenmalige of maandelijkse
donatie het mogelijk hebben gemaakt dat TiU heeft kunnen bestaan en groeien.

!

Naast financiële steun heeft TiU ook steun ontvangen in de vorm 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 de nieuwe website en de bedankkaarten.
• Ruud en Rene van Ermeco, voor het ondersteunen en bouwen van onze website,
in samenwerking met Studio Marq.
• Mike de Bruin van Interprint, voor het bedrukken van onze t- shirts en tassen.
• Dennis Sardjoe van Drukkerij Noord, voor zijn adviezen met betrekking tot ons
drukwerk en de verkregen korting op ons drukwerk.
• 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.

!

Overige fondwervingen:
• Rootsfestival Amsterdam. Dit jaar stond TiU voor het eerst met een stand op het
Rootsfestival in Amsterdam. Tijdens deze dag heeft TiU geld opgehaald door
middel van de verkoop van originele en traditionele handwerken uit Ghana.
• Doebe. Via deze organisatie heeft TiU geld ingezameld middels het inzamelen

!
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van oude kleding.

5. Financieel jaaroverzicht
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!
!
Banksaldo Nederland
31-8-09

€8078,04

Saldo spaarrekening 31-8-09
Banksaldo Ghana 31-8-09

!

Banksaldo Nederland 31-8-10

€1599,0
9

nvt

Saldo spaarrekening 31-8-10

€3000

Ghc
€0,-

Banksaldo Ghana 31-8-10

Ghc
€6613,11

Omschrijving UIT

Bedrag

Schoolgeld overgemaakt in september €3000
2009, dit is voor het schooljaar
2009/2010 voor de negen jongens en
meisjes die op dit moment ondersteunt
werden door TIU.
In Januari is er een bedrag aan contant €1000
geld meegenomen naar Ghana omdat
er 3 studenten tijdens het lopende
schooljaar zijn aangenomen.
Webhosting voor dit jaar, gesponsord
door Ermeco

€103,53

Notariskosten, gesponsord door Notaris
Gielens

€119

Bedankkaarten, stickers,
collectebussen en folders ter promotie

€502,93

We hebben dit jaar ook een
spaarrekening geopend

€3000

Het schoolgeld voor het schooljaar
2010/2011 is in juli al overgemaakt
naar Ghana.

€4500

Afrekening betalingsverkeer

€64,46

Kvk

€26,14

!
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Overheadkosten (telefoonkosten,
reiskosten, kantoorartikelen, kosten
om het geld naar Ghana over te
maken)

€845,73

Kleine promotie; Roots festival a’dam,
platen voor stands, partin

€189

Totaal

€13350,79

!
!
Omschrijving IN

Bedrag

Donatie Kbs de Westhoek

€1600

Donatie Diaconie Waalwijk

€1713,16

Donatie
st Geef gratis
Youbedo
st Onderwijshulp Afrika

€180
€5,18
€380

Doebe bv

€190

Vaste maandelijkse donaties

€1470

Losse donaties

€871,5

Acties

€462

Totaal

€6871,84

Door het veranderen van de wisselkoers zijn deze bedragen wellicht niet meer
kloppend.

!
!

Omschrijving UIT in Ghana

Bedrag

Het geld in Ghana is besteed aan;
schoolgeld

Ghc 2731,2 omgerekend € 1266,78

schoolboeken

Ghc 931,76 omgerekend € 432,17

diverse overige kosten*

Ghc 3324,4 omgerekend € 1541,92

Totaal

Ghc 6987,36 omgerekend € 3240,87

!
!
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(*= onder overige kosten vallen onder meer; de administratieve kosten die het
Ghanese bestuur maakt, de telefoonkosten daar, het vervoer van de studenten die niet
lopend naar school kunnen in verband met de afstand, de aanschaf van producten om
in Nederland te verkopen en de jaarlijkse pannenkoekenparty, e.d.)

!
!
!
!
!
!
!
6. Samenwerking met Ghana
!

Gedurende het hele jaar is er kritisch gekeken naar de onderlinge samenwerking
tussen het Nederlandse en het Ghanese bestuur. Onze focus lag hierbij met name op
het verloop van de communicatie tussen beide besturen maar ook op de interne
communicatie bij de besturen zelf. Hierbij spelen verwachtingspatronen een grote rol.
Beide besturen, als zelfstandige instanties, hebben bepaalde verwachtingen van
elkaar en ook binnen de besturen zelf, op individuele basis, krijgt men hiermee te
maken. Het blijkt dat het in de communicatie soms gewoon domweg misgaat omdat
wij soms elkaars cultuur niet begrijpen. Er zijn andere waarden en normen, andere
omgangsvormen en daarin leren beide besturen elkaar nog kennen. Ook zijn er
interpretatieverschillen in het taalgebruik. Dit komt naar voren in bijvoorbeeld de emails die onderling verstuurd worden of in het type humor dat er gebruikt wordt.
Tijdens het verblijf van twee leden van het Nederlandse bestuur in Ghana in januari
en februari 2010 zijn hierover gesprekken geweest met de mensen van het Ghanese
bestuur. Beide besturen hebben in deze gesprekken hun verwachtingspatronen kunnen
verduidelijken en aan kunnen geven wat de draagkracht is van diegenen die deel
uitmaken van de besturen. TiU is tot op heden nog een organisatie die geheel wordt
gerund door vrijwilligers. Dit leidt ertoe dan in Nederland de vrijwilligers vaak
problemen hebben met het vinden of het vrijmaken van tijd voor de te verrichten
werkzaamheden, terwijl het leven in Ghana vooralsnog betekent dat je moet zien hoe
te overleven. Het zal u niet verwonderen dat de mogelijkheden hierom enorm
verschillen met die in Nederland. Waar wij de ruimte en de luxe hebben om
bijvoorbeeld parttime te werken en daarnaast vrijwilligerswerk te doen, hebben de
mensen in Ghana deze ruimte niet.
Op basis van de gevoerde gesprekken is besloten dat het Ghanese bestuur
verantwoordelijk is en blijft voor het contact met de studenten, de ouders/
verzorgers, de scholen/leraren en met de Ghanese samenleving in het algemeen. Als
TiU dragen beide besturen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de zorg van onze
studenten, maar wel met behoud van hun eigen cultuur, religie, waarden en normen.
Op deze manier streven wij als TiU ernaar de eigenwaarde van de plaatselijke
bevolking en de studenten die wij ondersteunen intact te houden. Er is gekozen voor
deze manier van werken omdat het niet de bedoeling is dat het Nederlands bestuur
onze Ghanese collega’s gaan vertellen wat ze moeten doen. We moeten niet de
arrogantie hebben onze waarden te projecteren op de Ghanese samenleving. Verder

!
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blijft het bestuur in Nederland verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning van
de studenten. Ook is zij verantwoordelijk voor het onderhouden van het netwerk, de
Pr en de communicatie naar buiten toe. Het Ghanese bestuur zorgt er voor dat het
geld bij scholen van de studenten terecht komt.

!
!
!
!
!
!
!
7. Bestuur
!

In het afgelopen jaar is het Nederlandse bestuur op zoek gegaan naar nieuwe leden.
Het bestuur bestaat tot op heden uit drie personen, maar wil uitbreiden tot maximaal
vijf leden. In het voorjaar 2010 heeft Harriet Vermeulen aangegeven haar taak als
penningmeester wegens tijdgebrek niet meer voort te kunnen zetten. Zij heeft
aangegeven dat zij aanblijft tot er een nieuwe penningmeester is gevonden. Naast een
nieuwe penningmeester is het bestuur nog altijd opzoek naar mensen die als
bestuurslid zonder functie deel willen nemen.
In het afgelopen jaar is gebleken dat de stichting een enorme hoeveelheid werk met
zich meebrengt naar mate deze steeds professioneler wordt. Dit heeft ertoe geleid
dat wij als Nederlands bestuur prioriteiten hebben moeten stellen en dat er een
verdeling is gemaakt tussen de taken en werkzaamheden die er liggen en de
hoeveelheid die het bestuur in staat is uit te voeren. Mede op basis hiervan zijn wij
tot de conclusie gekomen dat TiU veel meer de hulp in moet schakelen van mensen uit
onze directe omgeving. De hulp die zijn ons kunnen bieden kan van velerlei aard zijn
en ons veel werk uit handen nemen.

!

Het bestuur in Ghana bestaat op dit moment uit 4 actieve leden met rond hen enkele
vrijwilligers, zogenaamde ‘voogden’. De leden van het Ghanese bestuur zijn: Bernard
Sia, in nog steeds de functie van voorzitter; Kwarteng Owusu-Asante, die aanblijft als
penningmeester; Henri, de nieuwe secretaris en Kingsford, de hoofd- voogd. Ook in
Ghana is het bestuur op zoek naar mensen die het bestuur aldaar kunnen versterken.

!

TiU wil dit hoofdstuk overigens afsluiten met alle mensen die hun hulp hebben
aangeboden hiervoor hartelijk te danken.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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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
Ghanese bestuur over de voortgang van de student en speelt in vraagstukken of
knelpunten.
In het afgelopen jaar zijn er drie voogden bij gekomen
Obed Appiah-Danquah, Akwasi Boakye Frimpong en
Henri Mensah. Maar omdat TiU blijft groeien en in de
toekomst meer studenten onder haar hoede zal 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 in willen zetten voor deze
taak.
De studenten zijn per voogd als volgt ingedeeld;
•
Bernard Sia: Adu, Comfort A
•
Kwarteng: Henrietta, Victoria, Phyllis
•
Kingsford: Sandra, Vivian
•
Akwasi: Jennifer, Kesia
•
Henri: Edith, Fatima
•
Obed: Comfort Q, Eric

!

Op de website kunt u nader kennis maken met onze
voogden.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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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 in het Jaarverslag 2009-2010 op te nemen. Deze
gebeurtenissen en aanpassingen zijn van groot belang geweest voor de vorming van
TiU en het niveau waarop de stichting nu staat.

!
9.1 Nieuwe website
!

TiU heeft een nieuwe website laten ontwerpen en bouwen. Met hulp van de mensen
van Ermeco en Marc Webers is er iets moois neergezet en we zijn erg tevreden over
het resultaat. De website is geheel conform de nieuwe huisstijl, heeft een
professionele uitstraling en er is veel informatie op te vinden. De website is nog niet
helemaal klaar, maar het bestuur en enkele hulpvaardige vertalers werken er hard aan
om u zo snel mogelijk een afgerond geheel te kunnen presenteren.

!
9.2 Reis naar Ghana
!

In januari en februari 2010 zijn bestuursleden Femke Joy Saffrie, Tamara Kloosterman
en ambassadeur Mea Willart afgereisd naar Ghana, vergezeld door Vincent Huibers en
Quincy Peperkamp. Het doel van de reis was om de samenwerking tussen het
Nederlandse en het Ghanese bestuur te verstevigen, de studenten en ouders/
verzorgers te ontmoeten, het land en de Ghanese cultuur te leren kennen en om
contact te onderhouden met andere stichtingen, scholen en de Gemeente Kumasi.

!

Een groot hoogtepunt van deze reis was het TiU pannenkoekenfeest, georganiseerd
voor de studenten die TiU ondersteunt. Dit jaar werd het feest gehouden bij het
Bosumtwe Meer en de studenten mochten dit keer allemaal een vriendje of
vriendinnetje meenemen. Het feest is bedoeld om de studenten kennis te laten met
elkaar maar ook met TiU. We praten over elkaars achtergronden maar maken vooral
ook veel plezier. De studenten hebben er van genoten. Tijdens het pannenkoekenfeest
werd ook dit jaar tijd vrijgemaakt om de sponsors en donateurs te bedanken. Er zijn
weer veel tekeningen gemaakt en persoonlijke verhalen opgeschreven die mee
genomen zijn naar Nederland. Ook vanuit Nederland is er een plakboek meegenomen
naar Ghana, gemaakt door de leerlingen van KBS De Westhoek. Het is erg leuk om te
zien hoeveel interesse de jonge studenten in beide landen voor elkaar hebben.
Dit jaar hebben we in Ghana alle studenten op hun scholen bezocht en is er contact
gelegd met verscheidene hoofdmeesters en leraren.
Een ander belangrijk thema van deze reis naar Ghana was ‘het netwerk’. Er zijn
verscheidene gesprekken geweest over het belang van netwerken en het blijkt dat het
gewenst is dat TiU in Ghana meer aansluiting zoekt met andere, daar opererende
organisaties.

!
!

9.3 Verstevigen van de organisatie in Nederland en
Ghana

!
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!

Er wordt momenteel hard gewerkt aan het neerzetten van goed fundament voor zowel
het bestuur als de stichting als geheel zodat we vanuit deze basis makkelijker kunnen
werken. Het is van groot belang dat het bestuur in beide landen aangevuld wordt met
nieuwe mensen die bereid zijn om een bijdrage te leveren. Wanneer er een goed
fundament staat kan men zich beter concentreren op de professionalisering van de
stichting en kan TiU
zich beter profileren binnen de wereld van de
ontwikkelingssamenwerking in het algemeen om uiteindelijk zo nog meer studenten
te ondersteunen.
In het jaarverslag van vorig jaar werd aangegeven dat TiU bezig is met het schrijven
van beleidsstukken. Helaas is het ons dit jaar niet gelukt om verder aan deze stukken
te werken. Maar in de toekomst zal de stichting dit zeker weer oppakken. Met steun
van Ton van Gageldonk zijn we in ieder geval al wel een heel eind gekomen met het
ontwikkelen van de visie van onze stichting.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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10. Het aankomende schooljaar

!

Het aankomende jaar zal de stichting zich verder professionaliseren. De aankomende
reis naar Ghana ook zeker hiervan in het teken staan. In januari vliegt voorzitter
Femke Joy Saffrie weer naar Ghana, met dank aan Ernest America. We hopen en
verwachten te blijven groeien en zo de studenten in Ghana te kunnen blijven
ondersteunen en hen te helpen hun kwaliteiten en talenten te ontwikkelen en te
benutten. TiU blijft streven naar eenheid tussen de beide besturen en beide landen.
Het Nederlandse bestuur heeft in december 2010 een brainstorm- dag georganiseerd
om dit streven eens goed onder de loep te nemen. Onder leiding van Ilze Sola gaan we
kijken naar de toekomst in stappen van 15, 5 en 3 jaar.

!

Dit schooljaar beginnen we zoals hierboven al is genoemd met 13 studenten. We
wensen hen heel erg veel succes voor dit komende schooljaar.

!

Aangekomen bij het einde van dit tweede 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.

!

Rest ons nu alleen nog u te danken voor uw betrokkenheid bij Trust in Unity en het
uitspreken van de hoop nog lang van uw betrokkenheid te mogen genieten.

!
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