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Voorwoord
Voor een kind in Ghana is het niet vanzelfsprekend om onderwijs te volgen. Gelukkig heeft de regering van
Ghana het inmiddels mogelijk gemaakt dat ieder kind toegang heeft tot basisonderwijs. Dat betekent overigens
niet dat ieder kind dan ook zomaar basisonderwijs geniet. Laat staan wanneer een kind de wens heeft zich verder
te willen ontwikkelen, dan is het vaak heel moeilijk om door te stromen naar hoger onderwijs of de universiteit.
Armoede speelt daarin een grote rol. Veel ouders kunnen onderwijs voor hun kind(eren) niet bekostigen. Trust in
Unity draagt hier financieel bij. Van basisonderwijs tot en met de universiteit. Om niet alleen de kwaliteiten en
de talenten te benutten van deze kinderen, maar ook door hun droom te verwezenlijken. Want als we de talenten
en kwaliteiten van deze kinderen helpen ontwikkelen, dan bereiken we voortuitgang, in eerste plaats voor het
kind, maar breder gezien ook voor het land.
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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
doelstellingen en de ontwikkelingen die het afgelopen jaar binnen onze organisatie hebben plaatsgevonden. Het
Nederlandse en Ghanese bestuur is trots u dit jaarverslag te presenteren.
Op het verloop van schooljaar 2011-2012 kan met een goed gevoel worden teruggekeken. De 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
nieuwe studente hoop op een betere toekomst te geven. Naast Kesia, Adu, Comfort A., Vivian, Edith, Fatima,
Eric, Sandra, Comfort Q., Henrietta, Jennifer, Victoria en Phyllis konden we ook Theresa toevoegen. TiU is daar
erg trots op en zal er alles aan doen om ook haar zo goed mogelijk ondersteuning te bieden.
In dit jaarverslag presenteren wij u verschillende onderwerpen. We starten met een de doelstelling van stichting
TiU. We bespreken de huidige stand van zaken omtrent de studenten. Daarna volgen de voogden, het bestuur, de
reis naar Ghana en het financiële overzicht. Daarnaast treft u een overzicht van verschillende activiteiten die
jaarlijks worden opgezet. U kunt lezen over de start van nieuwe initiatieven. Ook hebben er weer ontwikkelingen
plaatsgevonden op het vlak van de professionalisering van de stichting, waaronder het bestuur dat is uitgebreid.
Mocht u meer willen lezen over TiU dan kunt u terecht op onze website: www.trustinunity.com
Namens het bestuur danken wij u voor het lezen van dit jaarverslag.
Femke Joy Saffrie
Tamara Kloosterman
Kim van Gent
Daniël Sijben
Saskia van de Velde

	
  
	
  

(voorzitter)
(vice-voorzitter en secretaris)
(penningmeester)
(bestuurslid)
(bestuurslid)
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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 kwaliteiten
en talenten van kinderen op het gebied van onderwijs. TiU is een samenwerkingsverband tussen Ghana en
Nederland en wordt geheel gerund door vrijwilligers. Wij geven onze studenten de mogelijkheid deel te nemen
aan het onderwijs in Ghana. Zo draagt TiU zowel bij aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten als aan de
ontwikkeling van dit land.
TiU levert met ondersteuning ook een bijdrage aan het behalen van de Millenniumdoelen. De Millenniumdoelen
zijn opgesteld in 2001. Het is de bedoeling van de Verenigde Naties dat de doelen , zoals deze zijn opgesteld in
2001, behaald zijn in 2015. TiU richt zich met name op Millenniumdoel 2. Dit doel streeft ernaar alle jongens en
meisjes, in de hele wereld, basisonderwijs te geven. TiU voert dit streven nog een stap verder door en biedt de
mogelijkheid aan haar studenten na het basisonderwijs verder te studeren zodat zij hun kwaliteiten en talenten
verder kunnen ontwikkelen en leren toe te passen. De stichting kiest ervoor zich te concentreren op kinderen, die
gemotiveerd zijn om te leren en aan hun toekomst willen werken, maar die zich in een situatie bevinden waarbij
geldt dat de ouders niet de financiële mogelijkheid hebben om dit te kunnen realiseren. Kortom, de capaciteiten
hebben om hun doelen te volbrengen.
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3. De studenten van Trust in Unity
De stichting Trust in Unity (TiU) ondersteunde in het schooljaar 2011-2012 de volgende studenten.
Kesia
Kesia zit in het 2de jaar SHS KASS, in Asafo. Ze is zeer serieus en heeft het goed op school. Ze heeft goede
punten en de verbeterpunten hebben haar extra aandacht.
Adu
Adu zit in het 2de jaar SHS Opoku Ware, in Patasi. Hij heeft zeer goede rapporten. De enige mindere punten
waren tijdens een periode waarin hij ziek was en hij toch naar school ging om de toetsen te maken. Deze punten
heeft hij weer opgehaald.
Comfort A
Comfort A zit in het laatste jaar van SHS KTST. Haar punten zijn niet goed. Als ze zo door gaat mag ze geen
examen doen. Comfort heeft een sterke eigen wil en gebruikt dit op het moment op een verkeerde manier. Ze
zorgt niet goed voor haar eigen studie, verdoet veel tijd met buiten rondhangen en durft geen nee te zeggen tegen
vriendinnen en vrienden die aandacht vragen. Ze vergooit op dit moment haar kans om te studeren.
Fatima
Fatima zit in de 1ste JHS Holy Cross, Nzema. Ze doet het heel goed. Leraren zeggen dat ze beter kan. Maar haar
punten zijn prima. Daarnaast is ze heel erg sociaal en lief, zorgzaam en serieus.
Edith
Edith zit in de 4de Primary Holy Cross, Nzema. Edith doet het meer dan fantastisch. Heeft enorm hoge scores.
School zegt dat ze nog beter kan maar wat ze nu doet is al super, maar waarschijnlijk dient ze meer gestimuleerd
en uitgedaagd te worden. Ze is erg serieus en wordt nog altijd goed ondersteund door haar ouders.
Sandra
Sandra zit in de 2de JHS van de McNealus in Old Tafo. Haar punten zijn slecht. We gaan een huiswerkgroep
oprichten en hopen dat dit haar gaat helpen. Sandra is verteld dat ze een kans krijgt om te studeren, maar dat ze
die dan wel goed moet benutten. Op school wordt verteld dat ze het wel kan, maar dat ze niet serieus genoeg is.
Vivian
Vivian is naar Accra verhuisd. Vivian zit nu in het 1ste jaar JHS Bruma Camp. Dit is een militair compound en de
school is dan ook militair. Vivian is een hele goede, hardwerkende studente. Haar moeder ondersteunt haar goed.
Daarom is er gekozen haar wel als student van TiU te behouden. Ondanks het feit dat ze buiten bereik van onze
voogden is. Om deze reden hebben we een belangrijk contact met de school van Vivian opgezet, de school zal
ons goed op de hoogte houden van haar prestaties.
Comfort Q
Comfort Q zit in de 3de JHS P&G, Nzema. Ze heeft geen goed rapport. Volgens haar leraar kan ze het wel maar
is ze niet serieus genoeg. We praten met haar en vragen haar extra haar best te doen.
Eric
Eric zit in de 1ste JHS P&G, Nzema. Hij heeft geen geweldig rapport. Ook bij hem wordt gezegd dat hij niet
serieus genoeg is om te leren. Dat hij beter kan en geen bijles nodig heeft. Omdat we dit vaker gehoord hebben
gaan we met Hans en Nienke een huiswerkgroep opzetten. De voogden worden hier heel erg bij betrokken. Het
is ook hun verantwoordelijkheid op te letten of de studenten goed studeren.
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Henrietta
Henrietta heeft op dit moment een pauzejaar. Ze kreeg haar resultaten terug toen wij in Ghana waren en die
waren niet goed. Ze werkt fulltime bij haar zus. Ze moet nu gaan studeren voor haar herexamens voor SHS. Ze
heeft 2 jaar de tijd deze herexamens te nemen. Ze moet dit zelf betalen. Wanneer ze over twee jaar de examens
wel gehaald heeft gaan we met haar door, maar als ze deze niet haalt dan gaan we niet verder met haar.
Phyllis
Phyllis zit in het 3de jaar, het examen jaar van SHS POP GISS, South Suntreso. Volgens Sister Veronica heeft ze
meer in zich. Ze kan beter. Maar haar rapport is niet slecht. Sinds dit jaar woont ze in de boardingschool bij
mama Juliana. Ze kan serieus studeren. Phyllis is een lief en zorgzaam meisje.
Jennifer
Jennifer zit in het 2de jaar SHS POP GISS, South Suntreso. Een voorbeeldig en fantastisch studente. Ze heeft
heel goede punten. Jennifer is een van de beste studenten van TiU. Ze is stil, verlegen misschien maar serieus en
ontzettend lief.
Theresa
Theresa studeert aan de University of Education, Winneba. Ze zit in het 2de jaar. Ze is serieus, zelfstandig en
heeft alles op een rijtje wat betreft haar studie. Ze doet het goed. We hebben haar gevraagd om extra aandacht te
geven aan haar medestudent Comfort A.
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4. Voogden
Om de studenten goed te kunnen ondersteunen en begeleiden maakt de stichting Trust in Unity (TiU) gebruik
van voogden. Deze voogden onderhouden contacten met de studenten, de ouders/verzorgers, de scholen en het
bestuur. Elke voogd brengt verslag uit aan het Ghanese bestuur over de voortgang van de student en speelt in op
vraagstukken of knelpunten. Hoofdvoogd is Kingsford A. Attawunde, met de studenten Vivian en Sandra onder
zijn hoede. Bernard Sia heeft studenten Comfort A en Adu onder zijn hoede. Kwabena Owusu Asante Kwarteng
zorgt voor de studenten Phyllis en Henrietta. Henry Mensah bekommerde zich om de studenten Edith en Fatima.
Omdat Henry op dit moment afwezig is omdat hij aan het studeren is in Duitsland, zijn deze studenten aan
Kwarteng toevertrouwd. Femke heeft echter om een wisseling verzocht omdat Kwarteng al heel erg veel deed.
Daardoor zijn deze studenten opnieuw doorgeschoven naar Obed Appiah-Danquah. Obed heeft daarnaast ook de
studenten Eric en Comfort Q onder zijn hoede. Kwasi Boakye Frimpong zorgt voor studenten Kesia en Jennifer.
Augustine Bremfi heeft op dit moment geen studenten, aangezien hij studeert in Cape Coast. Zijn functioneren
dient besproken te worden met Bernard.
De voogden zijn dit jaar nogmaals gevraagd zich extra in te zetten. Het initiatief moet meer vanuit de voogden
zelf gaan komen. De betrokkenheid van de voogden mag groter zijn, aangezien op dit moment er nog altijd erg
veel op de schouders van Kwarteng terecht komt. Ook wordt er met de voogden gesproken over het afhandelen
van bonnen en ook het zetten van handtekeningen om verantwoordelijkheid van uitgaven te overzien. De eerste
afspraak is dat wanneer voogden een bonnetje inleveren bij Kwarteng ze dit zelf hebben geschreven en er hun
handtekening op moet staan met naam. Dit om extra te kunnen controleren door de Nederlandse penningmeester
wat er door wie is uitgegeven. Een tweede afspraak is dat de voogden zelf communiceren met het Nederlandse
bestuur hoe hun studenten het doen. Dit werd eerder besproken door Bernard met de voogden.
Daarnaast is met de voogden over het belang van openheid gesproken. Vaak horen we als Nederlands bestuur dat
alles helemaal goed gaat, maar even later blijkt dat het helemaal niet goed gaat. De voogden voelen zich heel erg
verantwoordelijk voor de studenten en wanneer een van de studenten het niet goed blijkt te doen, dan ontstaat er
een gevoel van schaamte. Dat is niet nodig. Wanneer de voogden de student zo goed mogelijk begeleiden en de
student faalt, dan moeten we kijken wat we kunnen doen om de student of voogd te helpen. We zoeken niet naar
waar de schuld ligt.
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5. Bestuur
5.1 Nederlandse bestuur
Het bestuur in Nederland bestaat aan het begin van het nieuwe schooljaar 2012/2013 uit vier actieve leden:
- Femke Joy Saffrie, oprichter en voorzitter;
- Tamara Kloosterman, oprichter en penningmeester;
- Daniël Sijben, secretaris;
- Saskia van de Velde, bestuurslid.
Het Nederlandse bestuur heeft het afgelopen jaar een aantal wisselingen meegemaakt. In december 2011 zijn
Daniël Sijben en Saskia van de Velde toegetreden als bestuursleden van het Nederlandse bestuur. Eveneens ter
ondersteuning van het bestuur is er eind 2011 een adviseur aangesteld in de persoon van Margreet Simons.
Margreet maakt geen deel uit van het bestuur, maar zal vanuit haar rol als adviseur haar kennis, netwerk en
expertise inzetten met het doel de stichting Trust in Unity (TiU) hiervan te laten profiteren.
Kim van Gent, aangesteld als penningmeester, is in de zomer van 2012, in verband met een aanstelling in het
buitenland, tot de conclusie gekomen dat daarmee haar werk als penningmeester te moeilijk verenigbaar was. Na
het vertrek van Kim van Gent is TiU op zoek gegaan naar een nieuwe penningmeester. Doordat het moeilijk was
een nieuwe penningmeester te vinden en ook doordat Tamara Kloosterman aangaf aan een nieuwe uitdaging toe
te zijn binnen het Nederlandse bestuur is er besloten om Tamara Kloosterman vanaf juli 2012 aan te stellen als
penningmeester. Daniël Sijben heeft daarop aangegeven dat hij graag de taken van de secretaris op zich wil
nemen.
Eveneens ter ondersteuning van het bestuur is Marisela Berkelmans in augustus 2012 aangesteld in de functie
van vertaler, dit ter vervanging van Manon Stassen. De reden van haar vertrek in februari 2011 was dat zij
vanwege haar studie verhuisd is naar Canada.
Het Nederlandse bestuur heeft afgelopen jaar op een hele constructieve manier kunnen samenwerken. Ondanks
nieuwe gezichten binnen het bestuur en enkele veranderingen binnen het bestuur zijn de huidige bestuursleden
met veel enthousiasme aan de slag gegaan. De energie tussen de bestuursleden is zeer goed en ieder bestuurslid
draagt op zijn of haar manier, met zijn of haar kennis en ervaring, bij aan de totstandkoming van initiatieven,
beleid of de concrete uitwerking van ideeën.
5.2 Ghanese bestuur
Het bestuur in Ghana bestaat uit zes actieve leden, aangevuld met vrijwilligers, de voogden. De leden van het
Ghanese bestuur zijn: Kwabena Owusu Asante Kwarteng, oprichter en penningmeester; Bernard Sia, oprichter
en voorzitter; Obed Appiah-Danquah, secretaris; Kingsford A Atawunda, bestuurslid; Augustine Bremfi,
bestuurslid; Henri Mensa, bestuurslid.
5.3 Samenwerking Ghanese en Nederlandse bestuur
De samenwerking tussen het Ghanese bestuur en het Nederlandse bestuur is belangrijk voor het functioneren van
stichting TiU. Het contact vanuit het Ghanese bestuur verliep in eerste instantie via Kwabena Owusu Asante
Kwarteng, die vanaf februari 2012 is verwisseld met Bernard Sia, aangezien Kwarteng het erg druk had met vele
andere taken binnen TiU. Aangezien Bernard voorzitter is van het Ghanese bestuur, is hij zodoende ook
contactpersoon. Het contact vanuit het Nederlandse bestuur verloopt via Femke Joy Saffrie.
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Om het contact goed te laten verlopen zijn er verschillende afspraken gemaakt. Het contact tussen Bernard en
Femke is op de eerste maandag van de maand. Er wordt door Bernard en Femke vastgesteld welke dag die week
gebeld wordt. Femke belt en de telefoonkosten worden vergoed door TiU. Contact tussen de voorzitters verloopt
soepel. Bernard en Femke kunnen open spreken over onderwerpen. Zij bespreken vooral de gang van zaken, de
vragen vanuit de besturen en de lopende projecten.
Het contact over de financiële kant van TiU loopt via de penningmeesters. Zij hebben afspraken over aanvragen
van geld. Tijdens de reis naar Ghana zijn een aantal belangrijke zaken besproken. Aan het begin van het nieuwe
schooljaar verliep het contact tussen de penningmeesters Kim en Kwarteng stroef en enkele onduidelijkheden
zijn toen besproken. Aangezien Bernard en Femke verschillende cultuurverschillen goed begrijpen is er op dat
moment gekozen voor een gesprek met z’n vieren. Dit gesprek verliep goed waardoor Kwarteng en Kim daarna
zelf verder konden met alle financiële aangelegenheden. Er werden afspraken gemaakt over bonnetjes en we
hebben een scanner/ printer/ kopieermachine gekocht om deze afspraken te vergemakkelijken.
Het contact over de studenten loopt sinds februari 2012 vanuit de voogden. Zij gaan het Nederlandse bestuur met
regelmaat van informatie voorzien. Deze e-mails worden gericht aan de voorzitters van de besturen. De voogden
leggen dus in eerste instantie contact met hun eigen bestuur.
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6. Reis naar Ghana
De reis naar Ghana is iedere keer weer een hele belevenis. Het doel van deze reis was enerzijds om opnieuw de
samenwerking tussen het Nederlandse en het Ghanese bestuur te verstevigen, anderzijds om de studenten en
ouders/verzorgers te ontmoeten, het land en de Ghanese cultuur weer beter te leren kennen en om contact te
onderhouden met scholen en andere stichtingen. Dit jaar waren we met een groot gezelschap. Voor het eerst
gingen er dit keer twee vrijwilligers mee, Hans Vissers en Nienke Hoeks. Verder zijn Kim van Gent, Mea
Willart, Femke Joy, Vincent Huibers en dochter Sieske meegegaan naar Ghana. De laatste twee behoren tot het
gezin van voorzitter Femke. Ook was Margreet Simons, adviseuse van het Nederlandse bestuur, in Ghana.
We hebben de gebruikelijke netwerkronde gemaakt langs de scholen. Het doel daarvan is om even kort contact
te hebben met de plaatselijke directeuren en ook om te zien hoe er onderwijs gegeven wordt op die school. Voor
sommigen studenten die door de stichting Trust in Unity (TiU) worden ondersteunt is dit altijd weer spannend en
wennen maar voor anderen studenten is dit een moment van herkenning. De Nederlandse bestuursleden ervaren
dit iedere keer weer als bijzonder intensief, aangezien de scholen behoorlijk verspreid liggen door Ghana, maar
het is iedere keer weer goed om dat korte contact aan te gaan met de directeuren en andere betrokkene op die
betreffende school.
Natuurlijk was de Pancake Party weer een groots opgezet evenement. Dit jaar vierden we dit in Nzema Kumasi.
We hadden toestemming gekregen van Osofo Alhassan, de dominee van de plaatselijke gereformeerde kerk, om
deze te mogen gebruiken. We hebben een banner laten bedrukken met het logo van TiU en de woorden Pancake
Party. Het was een dag waarin we hebben gesproken met alle ouders en de studenten zelf. Dat is ook het doel
van dit initiatief. Sieske heeft een dag meelopen met Fatima, om zo voor sponsoren in Nederland een beeld te
vormen over het onderwijs van onze studenten. Fatima heeft die dag Sieske meegenomen naar het schoolplein en
ze hebben eerst het schoolplein geveegd, zijn daarna naar de klas gegaan, waarna ze na even te hebben moeten
wachten naar de ochtendmis zijn gegaan, aangezien Holy Cross een Rooms Katholieke school is. De Ghanese
kinderen vonden Sieske als blank meisje heel erg interessant. Als afsluiting van de reis waren we op zondag
aanwezig bij het huwelijk van oprichter Bernard Sia en zijn verloofde Cynthia.
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7. Overige zaken Trust in Unity
In het afgelopen jaar zijn er een aantal nieuwe initiatieven opgestart die we graag noemen in dit jaarverslag.
Deze initiatieven zijn in meerdere opzichten van groot belang geweest voor de stichting Trust in Unity (TiU).
Met name ten aanzien van de professionalisering en ten aanzien van de sponsoring is er een grote stap gemaakt.
Initiatieven die zijn opgepakt zijn achtereenvolgens het opstarten van donatiemaand a Cedi for a Scholar, het
organiseren van Colours Unite! en het opstarten van het huiswerkprogramma a Road to Succes. Daarnaast is het
contact met een van onze sponsoren, KBS te Oosterhout geïntensiveerd.
7.1 Donatiemaand a Cedi for a Scholar
Voor het eerst dit jaar hebben wij een donatiemaand georganiseerd, genaamd a Cedi for a Scholar. De naam is in
overleg met het bestuur in Ghana tot stand gekomen. Cedi is de munteenheid van Ghana en omdat er geld wordt
opgehaald voor onze studenten in Ghana en we het geld besteden aan studiegeld paste deze naam het beste bij de
donatiemaand. Als bestuur hebben wij er voor gekozen om dat in de maand september te laten plaats vinden. De
reden hiervoor was dat het nieuwe schooljaar voor onze studenten begon en ons nieuwe boekjaar ook van start
ging. Voor het organiseren van deze donatiemaand zijn wij als bestuur in de maanden juli en augustus begonnen.
Als eerste zijn wij begonnen met het stellen van het doel. Het doel werd een bedrag van € 3000,- bij elkaar te
krijgen. Met dit geld wilde wij een bijdrage leveren aan de kosten van het studiegeld van de studenten. Het geld
dat wij van sponsoren en donateurs hebben ontvangen is niet dekkend voor de totale kosten van de opleidingen
van onze studenten. Om dat geld bij elkaar te krijgen hebben wij een beroep gedaan op ons netwerk. Via e-mails
in de maand september hebben wij laten weten dat wij de donatiemaand hielden met het verzoek een bijdrage te
leveren om ons doel te bereiken. Aan het eind van de maand bleek dat wij onze doelstelling niet behaald hadden.
Uiteindelijk hebben we € 1474,50 opgehaald. Binnen het bestuur hebben wij dit geëvalueerd met elkaar en zijn
tot de conclusie gekomen dat wij het niet helemaal goed aan hebben gepakt. Dit is omgezet in verbeterpunten
met daarbij het besluit dat wij de donatiemaand ieder jaar willen laten terugkomen. In overleg met het bestuur in
Ghana is er besloten om volgend jaar de donatiemaand in de maand november te laten plaatsvinden.
7.2 Colours Unite!
Dit jaar hebben we een nieuw initiatief opgestart om meer sponsoring te kunnen genereren: Colours Unite! Op
zondag 17 juni 2012, tijdens de Ouverture te Venlo, vond een bijzonder graffiti evenement plaats waarbij tien
internationaal gerenommeerde artiesten live kunstwerken hebben gemaakt op canvas. Deze schilderijen werden
vervolgens aan het eind van de dag geveild op het hoofdpodium van de Ouverture. De artiesten waren afkomstig
uit Nederland, België, Engeland, Spanje, Zwitserland en Denemarken. De stijlen van deze artiesten waren divers,
uiteenlopend van uitermate realistische portretten tot rauwe, energieke graffitiletters en abstracte schilderingen.
Daarnaast bood Colours Unite! de bezoekers de mogelijkheid om zelf de spuitbus ter hand te nemen. Vincent
Huibers en Emil van der Wijs gaven die dag een aantal workshops voor zowel volwassenen als kinderen. Voor
slechts € 20,00 kreeg men in anderhalf uur uitleg over de beginselen van graffiti spuiten en kon het naderhand
eigengemaakte graffiti schilderij mee naar huis worden genomen. De veiling voor Colours Unite!, de workshops,
de verkoop van producten die waren uitgestald bij onze kraam en de opbrengsten van de inzet van de collectebus
hebben uiteindelijk een netto opbrengst opgeleverd van € 4310,00. Daarnaast hebben wij € 1420,00 gesponsord
gekregen, waarmee wij verschillende kosten die dag konden betalen.
De volgende sponsoren die hebben bijgedragen aan Colours Unite! willen we specifiek bedanken: Technisch
Bureau M Verwaal te Schiedam, Ged. Advies te Hendrik Ido Ambacht, Mw. R.C Henkelmans, A. Van Staveren
en zoon, Bouwkundig adviesbureau Baas BV en het Mondiaal Platform te Venlo.
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7.3 Huiswerkprogramma a Road to Succes
Hans Vissers en Nienke Hoeks hebben tijdens de reis naar Ghana als vrijwilligers een eerste aanzet gemaakt met
betrekking tot het opstarten van een ander nieuw initiatief, het huiswerkprogramma. Zij hebben in maart 2012
het startsein gegeven voor het huiswerkprogramma a Road to Succes. Ze hebben dit samen begeleid met de
voogden. Er zijn een aantal studenten, met name Comfort Q, Comfort A, Sandra en Eric, die begeleiding nodig
hebben bij het studeren en maken van huiswerk. Ze zijn intelligent genoeg, hebben volgens leraren geen bijles
nodig maar zijn niet serieus genoeg of weten niet hoe te studeren. Hans en Nienke, samen met de voogden, zijn
begonnen met hen te leren hoe ze dit kunnen doen. Nadruk wordt gelegd op leren, maar dit wordt gecombineerd
met spellen, drinken en leuke activiteiten. Na het vertrek van Nienke en Hans is het initiatief wat meer bij de
voogden komen te liggen. Door de inzet van de voogden en de mindere prioriteit die het Ghanese bestuur bij het
huiswerkprogramma heeft aangebracht is de intensiteit aan het einde van het schooljaar verslapt. Het is dan ook
zaak dat a Road to Succes weer prioriteit krijgt zodat die studenten die het nodig blijken te hebben weer op een
goede manier hier gebruik van kunnen maken.
7.4 KBS De Westhoek
Het Nederlandse bestuur van TiU en KBS De Westhoek hadden afgelopen jaar beiden het gevoel dat ze meer
voor elkaar zouden kunnen betekenen in de samenwerking die inmiddels al vier jaar bestond. Er hebben een
aantal gesprekken plaatsgevonden en er is op een intensievere manier invulling gegeven aan deze samenwerking.
De belangrijkste afspraken waren als volgt. De kinderen van groep 8 van KBS De Westhoek konden via e-mail
communiceren met de kinderen in Ghana. Femke en Daniël hebben na terugkomst van de reis uit Ghana begin
maart een presentatie aan groep 7 en 8, de leerkrachten, OR, MR en het directieteam gegeven, dit met het oog
om de kinderen weer een beter beeld te geven waar TiU nu alweer voor stond. TiU heeft later dat jaar een tafel
verzorgd met informatie over Ghana. Deze tafel werd in eerste instantie ingericht voor kinderen die meer wilden
weten over Ghana, na de presentatie van Femke en Daniël. Na enige tijd is deze tafel verplaatst naar andere
groepen van KBS De Westhoek. Nienke heeft na terugkomst van de reis uit Ghana eveneens een presentatie
gegeven over haar reis in Ghana.
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8. Fondsenwerving
Het bestaan van Trust in Unity en het nastreven van het doel van de organisatie valt en staat met het werven van
inkomsten. Elk jaar blijkt dat dit niet een gemakkelijke opgave is. De afgelopen jaren hebben wij geluk gehad
met een aantal vaste sponsoren en donoren, sommige van hen ondersteunen ons al vanaf het eerste moment,
anderen zijn er in de loop van de tijd bijgekomen. Samen zorgen zij er voor dat onze studenten in het schooljaar
2011 -2012 hun studie hebben kunnen voortzetten. Als organisatie stellen wij dit zeer op prijs.
Hieronder vindt u een overzicht van onze vaste financiële sponsoren en maandelijkse donateurs.
-‐ Basisschool KBS De Westhoek voor hun jaarlijkse bijdrage
-‐ Stichting Onderwijs Hulp Afrika voor de sponsoring van Jennifer
-‐ Stichting Benie voor de sponsoring van Kesia en Theresa
-‐ Mea Willart en Magdalena Troost voor de sponsoring van Phyllis
-‐ Astrid van Leeuwen en Anita Kramer voor de sponsoring van Edith
-‐ Vincent Huibers
-‐ Lucy Duineveld
-‐ Jane en Humprey Saffrie
-‐ Bart den Boer
-‐ Roos Clermonts
-‐ Diaconie uit Waalwijk
Naast deze vaste sponsoren en donateurs hebben wij voor het eerst dit jaar ons ook gericht op het werven van
inkomsten op een andere manier, namelijk het organiseren van de donatiemaand a Cedi for a Scholar en het
evenement Colours Unite! in Venlo. Dit jaar waren wij ook weer te vinden op het Roots Festival in Amsterdam.
Het doel van de donatiemaand hebben wij helaas niet gehaald, maar desondanks zijn wij alle donateurs dankbaar
voor hun bijdrage. De opbrengst van het evenement Colours Unite! is zeer verrassend geweest, het heeft meer
opgeleverd dan wij in eerste instantie gedacht hadden.
Naast onze vaste sponsoren, donateurs en de twee evenementen zijn wij ook dit jaar weer geholpen door een
aantal mensen die niet op regelmatige basis geld doneren aan TiU.
Naast de financiële bijdrage aan TiU zin er ook dit jaar een aantal vrijwilligers voor ons aan het werk geweest
die wij graag willen benoemen in dit jaarverslag.
-‐ Mea Willart, onze ambassadeur, is afgelopen januari naar Ghana geweest en heeft daar samen met de
voorzitter werk verricht.
-‐ Hans en Nienke, vrijwilligerswerk voor TiU in Ghana
-‐ Minouk Wijs heeft ons dit jaar geholpen met het organiseren van Colours Unite! en is verantwoordelijk
geweest voor het werven van sponsors.
-‐ Luke Sprengers heeft zich belangeloos in gezet voor het maken van de website voor Colours Unite!
-‐ Vincent Huibers voor het organiseren van Colours Unite!
-‐ Thijs van Laar voor zijn werk op Colours Unite!
-‐ Graffiti artiesten, B-Art, Daniel, Swet, Ucons, Rutger, Smug, Michell Alders en Belin voor het maken
van hun kunstwerken en deze ter beschikking stellen voor de verkoop op de veiling.
-‐ Geert Voncken en Janneke Halmans voor hun werk tijdens Colours Unite!
-‐ Emile van der Wijs voor zijn inzet tijdens Colours Unite!
-‐ Enoch voor zijn inzet tijdens Colours Unite!
-‐ Drukkerij Noord, voor het gebruik maken van hun diensten en de genoten korting op het drukwerk.
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9. Financieel jaaroverzicht
Hieronder vind u het financieel jaaroverzicht voor het schooljaar 2011-2012.

Figuur 1 Financieel jaaroverzicht
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10. Verstevigen van de organisatie
Trust in Unity (TiU) is een stichting die professionaliteit wil uitstralen. In die professionalisering zijn wederom
stappen gezet. Ook dit jaar zijn er beleidsdocumenten geschreven hoe om te gaan met verschillende thema’s.
Ook heeft TiU dit jaar steviger ingezet op het creëren van meer naamsbekendheid. Dit doel is kracht bijgezet
door het organiseren van Colours Unite! Het evenement op zichzelf heeft meer mensen bekend gemaakt met
onze stichting, maar ook door publiciteit in de aanloop naar dit evenement toe in zowel de krant, op het internet,
als door persoonlijke benadering door het sturen van brieven, is de naamsbekendheid vergroot. Ook door ieder
jaar aanwezig te zijn op evenementen waar TiU eerder aanwezig was, zoals bijvoorbeeld Roots wordt er ingezet
op continuïteit.
Naar aanleiding van de deelname van Hans en Nienke aan de reis naar Ghana willen we ons gaan bezighouden
met het opstellen van vrijwilligersbeleid. Door beleid te schrijven op het aantrekken van vrijwilligers kunnen we
TiU als organisatie ook sterker maken.
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11. Conclusie
De aanstelling van twee nieuwe bestuursleden en een adviseur en de interne invulling van de functies secretaris
en penningmeester hebben er binnen het Nederlandse bestuur voor gezorgd dat er meer kon worden opgepakt.
Ook kon er meer aandacht worden besteed aan het uitzoeken van zaken, kon er een verdiepingsslag worden
gemaakt te aanzien van het contact met de KBS te Oosterhout, is er meer energie gestopt in het zoeken van
sponsoren en kon het initiatief worden opgepakt om Colours Unite! tot een succes te maken. Het vergroten van
het bestuur is in die zin goed geweest voor het vergroten van het draagvlak en de draagkracht van de stichting.
We hebben ook veel geleerd dit jaar tijdens de reis naar Ghana. Met name ten aanzien van het reizen met een
grote groep is het niet handig met teveel blanke mensen naar een school te gaan om daar met z’n allen foto’s te
maken. Het voornemen is om meer de zelfstandigheid aan te spreken onder de mensen in het team als we reizen
in Ghana. Meer taken delegeren en ook taken verdelen. Maar verantwoordelijkheid blijkt een moeilijk gegeven.
Wanneer neem je te veel, wanneer neem je te weinig, wanneer moet je een ander zijn boontjes laten doppen en
wanneer mag je iets overnemen? We zijn er ons van bewust geworden dat dit een ontwikkeling is die binnen TiU
nog meer vorm dient te krijgen. Hiervandaan, vanuit deze bewustwording, kunnen we gaan beschrijven wat we
willen met gezelschappen, vrijwilligers en verantwoordelijkheden. Het protocol van de cultuur van Ashanti moet
duidelijk zijn. Wat doe je als je bij een directeur binnenkomt, wat zeg je, hoe gedraag je je, wat kan wel en wat
kan niet. Daarnaast kan er ook veel pas besproken worden als het geval zich voordoet. Maar we dienen wel
duidelijk voor ogen te hebben dat dit is geen statisch proces is, maar juist onderhevig aan verandering.
Het proces ten aanzien van de organisatie en de invulling van de donatiemaand mag in de toekomst verbeteren.
Het is zaak om energie efficiënter en beter in te zetten, waardoor er nog meer kan worden opgehaald, zeker ten
aanzien van de inzet van sociale media is veel meer te halen.
Komende jaar willen we ons ook meer richten op sponsoring. Doordat we als stichting steeds meer kinderen
mogen ondersteunen is er ook automatisch meer geld nodig om dit te realiseren. Initiatieven als Colours Unite!
zorgen in een keer voor de nodige inkomsten, maar de inzet zal ook meer gaan liggen bij het werven van meer
scholen, waarmee een samenwerkingsverband wordt aangegaan en waarmee contracten kunnen worden
opgesteld die structureel, dus over meerdere jaren, afgesproken hoeveelheden aan geld binnenbrengen.
Zodoende kan op de langere termijn ook gegarandeerd worden dat TiU aan haar afspraken en financiële
verplichten kan voldoen.
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12. Schooljaar 2012/2013
In het komende jaar willen we opnieuw inzetten op het creëren van meer draagvlak en het vergroten van de
draagkracht van (het bestuur) van de stichting Trust in Unity (TiU). We willen de studenten de garantie geven
dat ze ieder jaar opnieuw kunnen doorstromen en daarbij de garantie is dat dit financieel gedekt is.
De donatiemaand Cedi for a Scholar en Colours Unite! willen we als evenementen graag aanhouden en mogelijk
uitbouwen. Daarnaast willen we meer samenwerkingsverbanden zoeken met scholen.
Donateurs en sponsoren willen we blijven betrekken bij TiU zodat het geld dat ze ieder jaar weer overmaken ook
blijvend zal worden overgemaakt.
Margreet Simons willen we graag als adviseur van het Nederlands bestuur aanhouden. Haar expertise en netwerk
kunnen een grote rol spelen in de professionalisering en het vergroten van het draagvlak van TiU.
We willen de studenten voor het komende schooljaar wederom heel veel succes wensen!
Ter afsluiting willen we alle mensen die ook dit komende jaar weer klaar zal staan op voorhand bedanken.
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