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Voorwoord
Voor een kind in Ghana is het niet vanzelfsprekend om onderwijs te volgen. De regering van Ghana heeft 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 ziet dat probleem en biedt hen financiële ondersteuning. Van basisonderwijs tot en met de universiteit. Om
niet alleen de kwaliteiten en de talenten te benutten van deze kinderen, maar ook door dromen te verwezenlijken.
Wanneer 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
doelstelling en de ontwikkelingen die het afgelopen jaar binnen onze organisatie hebben plaatsgevonden. Maar
ook staat er beschreven tegen welke moeilijkheden de stichting is aangelopen. Het Nederlandse en Ghanese
bestuur is trots u dit jaarverslag te presenteren.
Op het verloop van schooljaar 2013-2014 kan met een goed gevoel worden teruggekeken. De studenten hebben
het schooljaar goed afgerond en de meeste zullen in september weer beginnen met hun studies. Het is fantastisch
om te melden dat studente Theresa naar alle waarschijnlijkheid aan het eind van 2014 zal kunnen afstuderen aan
de University of Education te Winneba in de richting handenarbeid en grafisch ontwerp. TiU is trots op Kesia,
Adu, Comfort A., Vivian, Edith, Fatima, Eric, Sandra, Comfort Q., Henrietta, Jennifer, Phyllis en Theresa. We
zullen er dit schooljaar wederom alles aan doen om deze studenten zo goed mogelijk ondersteuning te bieden.
In dit jaarverslag presenteren wij u verschillende onderwerpen. We starten met een uiteenzetting van de stichting
TiU. We bespreken de huidige stand van zaken omtrent de studenten, de voogden en het bestuur. In hoofdstuk 6
van dit jaarverslag kunt u lezen over de activiteiten die TiU heeft georganiseerd. In de volgende hoofdstukken
bespreken we de communicatie en de financiële verantwoording. Dit jaarverslag sluiten we af de conclusie en
een vooruitblik op het nieuwe schooljaar voor de studenten en het nieuwe boekjaar voor de stichting.
Mocht u meer willen lezen over TiU dan kunt u terecht op onze website: www.trustinunity.com
Namens het Nederlandse en Ghanese bestuur danken wij u voor het lezen van dit jaarverslag.
Nederlandse bestuur:
Femke Joy Huibers-Saffrie
Tamara Kloosterman
Daniël Sijben
Saskia van de Velde
Maria Pilar Muniz Hernandez

(voorzitter)
(vicevoorzitter en penningmeester)
(secretaris)
(bestuurslid)
(bestuurslid)

Ghanese bestuur:
Bernard Sia
Kwabena Owusu Asante Kwarteng
Obed Appiah Danquah
Kingsford A Atawunda
Augustine Bremfi
Henry Mensa

(voorzitter)
(penningmeester)
(secretaris)
(bestuurslid en hoofdvoogd)
(bestuurslid)
(bestuurslid)
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2. De stichting Trust in Unity
2.1 Algemene informatie
De stichting Trust in Unity (TiU) is opgericht in januari 2008. Uitgangspunt van de stichting is 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
studenten de mogelijkheid deel te nemen aan het onderwijs in Ghana. TiU is met name gericht op, een enkele
uitzondering daargelaten, de omgeving rond de tweede grote stad van Ghana, Kumasi.
TiU levert met de ondersteuning 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 er naar alle jongens
en meisjes in de hele wereld basisonderwijs te geven. TiU voert dit streven een stap verder door en biedt de
mogelijkheid aan haar studenten na het basisonderwijs verder te studeren. De stichting kiest zich te concentreren
op kinderen die gemotiveerd zijn om te leren en aan hun toekomst willen werken. Kortom, capaciteiten hebben
om hun doelen te volbrengen. Helaas begeven deze kinderen zich in een situatie waarbij de ouders niet de
financiële mogelijkheid hebben om dit te kunnen realiseren.
2.2 Beleid
Trust in Unity ondersteunt ontwikkeling van kwaliteiten en talenten van kinderen op het gebied van onderwijs.
De stichting kiest zich te concentreren op kinderen, die gemotiveerd zijn om te leren en aan hun toekomst willen
werken. TiU stelt de volgende criteria bij het aannemen van studenten:
- het kind dient gemotiveerd te zijn om te leren en te studeren;
- het kind is ook wat intelligentie betreft voldoende capabel;
- het kind is tussen de 6 en 25 jaar oud;
- jongens en meisjes;
- het kind is in goede gezondheid;
- de verzorgers van het kind gaan akkoord met de financiële ondersteuning van TiU;
- de verzorgers van het kind zijn zelf niet in staat om het kind financieel te ondersteunen.
TiU is een samenwerkingsverband tussen Ghana en Nederland. De samenwerking tussen het Ghanese bestuur en
het Nederlandse bestuur is belangrijk voor het functioneren van stichting TiU. Het Ghanese bestuur stelt zich
actief op in het onderzoeken welke kinderen financiële ondersteuning nodig hebben van TiU om naar school te
kunnen gaan. Bij de intake van het kind vult het bestuur de daarvoor bestemde formulieren in en draagt er zorg
voor dat het Nederlandse bestuur op de hoogte wordt gebracht. Het Nederlandse bestuur bespreekt gezamenlijk
de informatie op het intakeformulier en beslist aan de hand daarvan of het financieel ook mogelijk is het kind
aan te nemen of niet.
TiU biedt financiële ondersteuning op verschillende onderdelen die te maken hebben met het volgen van
onderwijs. Het hoeft niet zo te zijn dat TiU voor alle kosten verantwoordelijk is, maar slechts voor een aantal
van deze onderdelen. TiU biedt financiële ondersteuning daar waar nodig is, maar mochten ouders financieel in
staat zijn om een eigen bijdrage te kunnen betalen dan wordt dat van hen verwacht. De hoogte van deze eigen
bijdrage hangt geheel af van het inkomen van de verzorgers.

5

JAARVERSLAG 2013 / 2014

TiU verwacht van de verzorgers van het kind dat zij, indien mogelijk, een actieve rol spelen in het studieproces
van het kind. Dat houdt in dat de verzorgers er zorg voor dragen dat het kind elke dag naar school gaat, het
uniform in orde is, dat het kind zijn of haar huiswerk heeft gedaan en dat zij ouderavonden bezoeken. De
verzorgers kunnen indien nodig ondersteuning krijgen van een voogd die wordt aangewezen door TiU.
Elk kind wordt ondersteund door een voogd. Deze voogd is op geheel vrijwillige basis betrokken bij TiU. Het
kind, de verzorgers, de voogd en de school hebben frequent contact over de voortgang van het kind en mogelijke
knelpunten. De voogd en verzorgers van het kind onderhouden nauw contact met elkaar. De voogd onderhoudt
daarnaast contact met de student, de scholen en het bestuur. De voogd brengt verslag uit aan het Ghanese bestuur
over de voortgang van de student en speelt in op vraagstukken of knelpunten. Het Ghanese bestuur houdt het
Nederlandse bestuur op de hoogte van de voortgang.
Het Nederlandse bestuur heeft de intentie om ieder jaar aan het begin van het jaar een reis naar Ghana te
plannen. Het doel van deze reis is 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 beter te leren kennen en om contact te onderhouden met scholen en andere stichtingen.
De bestuursleden van het Ghanese bestuur en het Nederlandse bestuur ontvangen geen enkele vergoeding voor
hun inzet voor de stichting, de verschillende functies zijn onbezoldigd. Enkel de reiskosten en de kosten van
telefoongesprekken tussen Nederland en Ghana worden vergoed.

2.3 Resultaten
Trust in Unity 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. Een goed
voorbeeld hiervan is het beleid ten aanzien van een betaalde kracht in Ghana. Ook heeft TiU dit jaar stevig
ingezet op het creëren van meer naamsbekendheid. Dit doel is kracht bijgezet door het opnieuw organiseren van
Colours Unite! Het evenement op zichzelf heeft wederom 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. Daarnaast vergroten we
ook de bewustwording op educatie. Dat onderwijs in Nederland zo vanzelfsprekend is maakt dat wij in de
welvarende landen niet altijd beseffen wat een groot voorrecht wij hebben. Door onze acties maken we de
mensen bewust van wat wij wel hebben en waar we andere landen in kunnen ondersteunen.
Daarnaast staat TiU altijd open om te leren. TiU heeft in dat opzicht dit jaar een gesprek gehad met Maurits
Verhagen, betrokken bij de stichting Trotro in Ghana. De insteek van het gesprek met Maurits was om te kijken
hoe stichting Trotro omgaat met in het bijzonder de financiering van studenten. In het gesprek zijn ervaringen
uitgewisseld tussen beide stichtingen. TiU komt tot de conclusie dat het meer verantwoordelijkheid dient neer te
leggen bij de studenten. Een nieuwe aanpak hierin zou ook het bestuur in Ghana kunnen ontlasten. Het gesprek
heeft voor TiU opgeleverd dat het beleid van TiU tegen het licht wordt gehouden en er wordt bekeken waar
beleid soberder, eenvoudiger en efficiënter ingericht kan worden, zeker bezien vanuit het financiële perspectief.
Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat studenten een jaar niets laten horen en dan de hand ophouden wanneer
ze geld nodig hebben. Er dient binding te zijn tussen student en bestuur.
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Eigen verantwoordelijkheid vanuit de student daarbij is dan belangrijk. Het Nederlands bestuur wil het Ghanees
bestuur hiervan op de hoogte stellen en in samenspraak komen tot een strategie hierin. Het Nederlands bestuur
wil dit doen door het voorbereiden van een workshop die gegeven zal worden aan de studenten en het Ghanese
bestuur.
Tamara Kloosterman heeft als penningmeester van TiU een begroting gemaakt voor het schooljaar 2013-2014.
De bestuursleden van TiU Nederland zijn geschrokken van de hoge schoolkosten. Conclusie is dat er meer geld
binnen zal moeten komen om de financiële afspraken na te kunnen komen. TiU heeft contact opgenomen met
Kwabena Owusu Asante Kwarteng, penningmeester in Ghana, om te informeren waarom deze kosten nu zo sterk
zijn gestegen.
De sponsorovereenkomsten zijn dit jaar kort besproken. TiU wil sponsoren beter informeren over de voortgang
van studenten. Ze willen in ieder geval dat er op periodieke basis verantwoording kan worden afgelegd over
resultaten. In het kader van de professionalisering stellen we voor iedereen contracten op zodat alle afspraken op
schrift staan en dit ook gaat gelden voor nieuwe contracten.
Vanaf januari 2014 gelden er in het kader van anbi nieuwe regels voor stichtingen. Op de website hebben we
naar aanleiding van deze verplichting de volgende aspecten toegevoegd:
- rsin-nummer;
- beleid;
- beloningsbeleid;
- jaarverslag 2012/2013.
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3. De studenten van Trust in Unity
Trust in Unity ondersteunde in het schooljaar 2013-2014 dertien studenten.
Kesia - Heeft dit jaar een pauzejaar.
Adu - Heeft dit jaar een pauzejaar.
Comfort A - Zit in het eerste jaar van de University van Winneba in Kumasi, en studeert Bachelor of Business
Administration (BBA). Het gaat heel goed met Comfort. Ze woont thuis bij haar Oma.
Fatima - Zit in het laatste jaar JHS, Holy Cross, Nzema. Ze doet dit jaar examen en zal dan naar de eerste van
SHS gaan. Het gaat heel erg goed. We verwachten dat Fatima met goede cijfers slaagt.
Edith - Zit in het vijfde jaar van Primary Holy Cross, Nzema. Ze doet het meer dan fantastisch. Ze heeft enorm
hoge scores. De school zegt dat ze nog beter kan maar wat ze nu doet is al super. Ze is erg serieus en wordt nog
altijd goed ondersteund door haar ouders.
Sandra - Zit in het vierde jaar JHS, McNealus in Old Tafo. Haar punten zijn telkens net goed genoeg om over te
gaan. De school verteld dat ze het wel kan maar niet serieus genoeg is.
Vivian - Zit nu in het vierde jaar JHS, Bruma Camp. Het gaat goed met haar.
Comfort Q - Zit in het tweede jaar, SHS, KSTS. Bij Comfort is er altijd ruimte voor verbetering. Ze moet beter
haar best doen volgens haar leraren.
Eric - Zit in het tweede jaar, JHS, P&G, Nzema. Bij Eric is er ruimte voor verbetering.
Henrietta - Heeft op dit moment een pauzejaar. Ze werkt fulltime bij haar zus in de winkel. Ze moet nu gaan
studeren voor haar herexamens voor SHS en ze heeft daarvoor twee jaar de tijd. Ze moet dit zelf betalen en
wanneer ze over twee jaar de examens heeft gehaald, dan gaan we met haar door. Haalt ze het niet, gaan we niet
verder met haar, volgens een algemene regel van TiU.
Phyllis – Zit in het derde jaar van college Kumasi Polytechnic. Het gaat goed met haar.
Jennifer - Heeft een pauzejaar en moet hertentamens maken, aangezien ze bij drie vakken matig had gescoord.
Theresa - Zit in het vierde en laatste jaar van de University of Education, Winneba en studeert Art. Ze is serieus,
zelfstandig en heeft alles op een rijtje wat betreft haar studie. Ze doet het goed. Ze onderhoud goed contact met
Nederland en komt ook langs bij het bestuur in Ghana. Voor haar studie is ze bezig met een afstudeerproject. Ze
gaat oude schoenen, tassen en kleding vermaken met traditionele Ghanese stoffen. Ze wil deze gaan verkopen in
boetieks in de stad.
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4. Voogden
Om de studenten goed te kunnen ondersteunen en begeleiden maakt Trust in Unity 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, Theresa 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. Henry is op
dit moment afwezig omdat hij aan het studeren is in Duitsland. Obed Appiah-Danquah heeft het erg druk met
eigen werk en is daardoor afwezig. Emmanuel heeft de studenten Fatima, Edith, Eric en Comfort Q onder zijn
hoede en hij ondersteunt alle andere voogden. Emmanuel is erg ondersteunend aanwezig en van hem krijgen wij
grote hulp, waar we hem erg dankbaar voor zijn.
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5. Bestuur
5.1 Nederlandse bestuur
Het bestuur in Nederland bestaat in het nieuwe schooljaar 2013/2014 uit vijf actieve leden:
- Femke Joy Huibers-Saffrie, oprichter en voorzitter;
- Tamara Kloosterman, vicevoorzitter en penningmeester;
- Daniël Sijben, secretaris;
- Saskia van de Velde, bestuurslid;
- Maria Pilar Muniz Hernandez, bestuurslid (vanaf maart 2014).
Het Nederlandse bestuur is in maart 2014 uitgebreid met Maria Pilar Muniz Hernandez. Zij is toegetreden tot het
bestuur van Trust in Unity in de rol van bestuurslid. Naar aanleiding van het vertrek van Marisela Berkelmans in
augustus 2013 is TiU op zoek gegaan naar een nieuwe vertaler, ter ondersteuning van het bestuur. Een nieuwe
vertaler is gevonden. Branco van der Werf vertaalt sinds mei 2014 de notulen voor TiU.
Het Nederlandse bestuur heeft afgelopen jaar op een constructieve manier kunnen samenwerken. De huidige
bestuursleden zijn met veel enthousiasme aan de slag gegaan. De energie tussen bestuursleden is goed en ieder
bestuurslid draagt op zijn of haar manier bij door kennis en ervaring aan totstandkoming van initiatieven, beleid
of de concrete uitwerking van ideeën. Gedurende het jaar werd echter opnieuw duidelijk dat op het gebied van
de samenwerking en communicatie, met name tussen het Nederlandse en Ghanese bestuur, veel bij te schaven is.
We zijn echter lerende en bekijken telkens wat het beste werkt. Ieder jaar gaat het beter. We hebben immers te
maken met verschillende culturen en geloofsovertuigingen, hiërarchieën en opvoeding. Maar met het onderling
respect dat er is komen we een heel eind.
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:
- Bernard Sia, oprichter en voorzitter;
- Kwabena Owusu Asante Kwarteng, oprichter en penningmeester;
- 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 verloopt via Bernard Sia, voorzitter van het Ghanese
bestuur. Het contact vanuit het Nederlandse bestuur verloopt via Femke Joy Huibers-Saffrie.
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.
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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. Femke is sturend,
vraagt veel, stuurt mails en altijd ook een sms zodat Bernard kan gaan kijken. Femke houdt in de gaten of de
vragen beantwoord worden en vraagt bij niet afdoende beantwoorde e-mails altijd naar onbeantwoorde vragen.
Het contact over de financiële kant van TiU loopt via de penningmeesters. Zij hebben afspraken over aanvragen
van geld. Dit contact verloopt nog niet goed. Kwarteng is vrijwel altijd te laat met het beantwoorden van vragen
die Tamara via de mail stelt. Ook de voorzitters zijn bezig dit beter te laten verlopen. Kwarteng is erg druk met
zijn werk, de mails van Tamara worden ook altijd naar beide voorzitters verstuurd, dit om te voorkomen dat als
Kwarteng het druk heeft de vragen lang blijven liggen. Hier speelt het Ghanese bestuur nog niet op in. Het
Nederlandse bestuur moet, om de zaak levend te houden, bij het versturen van een mail, ook sms’en dat er
daadwerkelijk een mail is. Het Ghanese bestuur zal dan onderling moeten kijken of Kwarteng in de gelegenheid
is om te antwoorden of dat iemand anders dat moet doen. Het Nederlandse bestuur zal ook, ter ondersteuning,
zelf in de gaten moeten blijven houden of er geantwoord wordt. Na verschillende oproepen is nog steeds niet
gereageerd op de e-mail van Tamara waarin zij wil worden geïnformeerd waarom de schoolkosten zo sterk zijn
gestegen. Er wordt besloten dat we het nog even afwachten.
Het contact over de studenten loopt weer via de voorzitters. Gebleken is dat wanneer het vanuit de voogden moet
komen er niets gebeurd. Femke heeft regelmatig contact met Bernard om alle 13 studenten te bespreken. Dit
moet frequenter zodat het Nederlandse bestuur op de hoogte blijft van de voortgang van onze studenten, zowel
gericht op de studie, maar ook emotioneel en sociaal. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij beide voorzitters.
Vanaf het schooljaar 2013-2014 is een speciaal schema opgesteld zodat er geen student wordt vergeten.
Het Nederlandse bestuur heeft dit schooljaar sneller aangegeven wat nodig is en waarom vragen onbeantwoord
bleven. We willen duidelijk communiceren, duidelijk aangeven wat we willen. De taak van het Nederlandse
bestuur is hierin sturend. Femke heeft bijvoorbeeld dit jaar contact opgenomen met Bernard naar aanleiding van
de gebrekkige communicatie om te vragen hoe hij zelf aankijkt tegen de werkwijze van het Ghanese bestuur op
dit moment en hoe en waar veranderingen kunnen worden aangebracht. Bernard heeft hierop actie ondernomen
door het opstellen van plan van aanpak.
Er blijven bij de bestuursleden van het Nederlandse bestuur echter nog vragen of de urgentie van het probleem
gezien wordt, ook ten aanzien van de werkwijze van het Ghanese bestuur op dit moment. Ten aanzien van onze
opzet voor het aanstellen van een professionele kracht in Ghana, beschreven in het vorige jaarverslag, wordt
afwijzend gereageerd, in die zin dat het Ghanees bestuur dit niet nodig vindt en zelf deze taken voor rekening wil
nemen. TiU heeft hierop aangegeven dat dit prima is, maar dat een voorwaarde voor succesvolle samenwerking
goede communicatie is. Vrijwillige organisaties leiden blijft echter een moeilijk gegeven. Mensen kun je niet
verplichten, maar geheel vrijblijvend is deelname niet. Daarnaast heeft Ghana een andere cultuur als Nederland.
In Ghana is het bestuur, allen jonge mensen, zich ook aan het richten op hun privéleven. Waar Kwarteng eerst
alle tijd had omdat hij geen baan had, moet hij nu gaan werken om later ook voor een eventuele vrouw en gezin
te kunnen zorgen. Zijn tijd is schaarser. Zo ook van alle andere voogden die eerder nog op school zaten. We
hebben veel geluk met Emmanuel, die op dit moment veel voor ons kan doen omdat hij geen vaste baan heeft.
Met de motivatie en loyaliteit van ons Ghanese bestuur is niets mis. Ze zouden allemaal stuk voor stuk meer
willen doen voor de stichting, maar zoals gezegd komen ze tijd tekort. Toch zijn er nieuwe afspraken gemaakt
om de samenwerking beter te laten verlopen. Er zijn regelmatig bestuursvergaderingen in Ghana om ook hun
eigen samenwerking te verbeteren.
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Dit jaar is er niemand van het Nederlandse bestuur op reis geweest naar Ghana. We merken dat dit niet goed is
voor de stichting. Het jaarlijkse contact, face to face, is erg belangrijk, voor beide besturen. Ook is gebleken dat
het erg belangrijk is dat de voorzitters of oprichters elkaar frequent zien. Om het hart van de stichting kloppende
te houden. Daar komt het volgende schooljaar ruimte voor.
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6. De activiteiten van Trust in Unity
6.1 Activiteiten
Met veel energie en enthousiasme worden verschillende initiatieven genomen om geld in te zamelen voor de
dertien studenten die Trust in Unity op dit moment ondersteunt. Een van die initiatieven in het afgelopen jaar
was de organisatie van Colours Unite! by Trust in Unity in Valkenswaard. Een andere initiatief in 2013 was de
organisatie van de donatiemaand a Cedi for a Scholar in november. Een derde initiatief was de sponsoractie van
Mary Kramer, die van 15 t/m 18 juli 2014 voor TiU de Vierdaagse in Nijmegen heeft gelopen. Een laatste
initiatief, wat echter dit schooljaar niet van de grond is gekomen en later plaats zal gaan vinden, was het idee om
een evenement te organiseren samen met een kapsalon te Den Bosch waarbij sponsorgeld zou worden opgehaald
bij het knippen bij volle maan.
Dit alles heeft het voor Trust in Unity mede mogelijk gemaakt om in het nieuwe jaar de studenten opnieuw te
voorzien van het benodigde schoolmateriaal. Het voelt goed om door het organiseren van evenementen in
Nederland financiële middelen bij elkaar te krijgen om die vervolgens in te zetten voor de initiatieven die we
nemen in Ghana. Om onze doelen te kunnen blijven realiseren en om continuïteit in ondersteuning te kunnen
blijven garanderen zoeken we voortdurend naar samenwerkingen die financiële steun kunnen opleveren.
Het Nederlandse bestuur heeft daarnaast de intentie om ieder jaar aan het begin van het jaar een reis naar Ghana
te plannen. Het doel van deze reis is 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 beter te leren kennen en om contact te onderhouden met scholen en andere stichtingen. In de
volgende paragraaf leest u waarom er dit jaar is besloten deze reis dit schooljaar niet door te laten gaan.
6.2 Ghanareis
Het Nederlandse bestuur heeft de intentie om ieder jaar een reis naar Ghana te plannen. Dit schooljaar is echter
besloten, in verband met persoonlijke omstandigheden binnen het bestuur, de reis uit te stellen naar januari 2015.
Met het oog op de reis naar Ghana had Evelien Snackers zich aangemeld als vrijwilliger. Ze heeft tijdens een van
de bestuursvergaderingen haar motivatie verwoord om zich in te zetten voor TiU. Het bestuur van was verheugd
met dit initiatief en heeft aangegeven Evelien maximaal te willen ondersteunen. De reis naar Ghana staat van 22
januari 2015 t/m 3 februari 2015 in de agenda.
6.3 Donatiemaand a Cedi for a Scholar
Vorig schooljaar heeft onze donatiemaand a Cedi for a Scholar geen doorgang gevonden. Na een evaluatie
binnen het bestuur waren we tot de conclusie gekomen dat wij het toen niet goed hebben aangepakt. Dit is toen
omgezet in verbeterpunten met daarbij het besluit dat wij de donatiemaand ieder jaar willen laten terugkomen. In
overleg met het bestuur in Ghana is toen besloten om dit jaar de donatiemaand in de maand november te laten
plaatsvinden. De donatiemaand a Cedi for a Scolar heeft dit schooljaar dan ook plaatsgevonden in de maand
november. Het draaiboek van vorig jaar gold als leidraad en betekende dat 15 oktober 2013 de aftrap was van de
voorbereidingen. Het bestuur van TiU wilde op een hele concrete manier sponsoren benaderen om een gift te
doen. De opzet die hiervoor werd bedacht was om in te zetten op schoolspullen voor de studenten. Door een gift
te doen is het mogelijk hieraan bij te dragen.
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Een bijdrage van 5 euro staat voor schrijfmateriaal, een bijdrage van 25 euro staat voor schoenen en sandalen,
een bijdrage van 50 euro staat voor schoolboeken, een bijdrage van 75 euro staat voor een uniform en een
bijdrage van 100 euro staat voor een boarding school pakket. (matras, klamboe, beker, bord en lepel.)
De donatiemaand a Cedi for a Scolar werd dit jaar goed voorbereid en gestructureerd aangepakt. Tamara had de
verantwoording voor voortgang van de planning en de daarbij behorende deadlines, Daniel de verantwoording
voor het schrijven van teksten en Femke de verantwoording voor het verspreiden van de teksten. Op zaterdag 30
november werd duidelijk dat er € 1741 is gedoneerd. In de evaluatie van de donatiemaand a Cedi for a Scolar
zijn ons een aantal zaken opgevallen die we volgende keer opnieuw kunnen meenemen als verbeterpunten:
- bedrag is uiteindelijk tegengevallen;
- hinder ondervonden van andere donatieacties;
- nieuwsbrief koppelen aan donatiemaand;
- maand is te lang, korter tijdspad;
- communicatie op orde hebben op moment dat donatiemaand begint;
- manier van benaderen (vijf punten met bedragen) vaker herhalen als boodschap in communicatie.
6.4 Colours Unite! by Trust in Unity
Dit jaar hebben we opnieuw Colours Unite! by Trust in Unity georganiseerd. Aangezien het evenement zelf pas
in september plaatsvond maar de voorbereidingen voor dit evenement wel in dit boekjaar plaatsvonden hebben
we het toch opgenomen in dit jaarverslag. Colours Unite! is een evenement waarbij graffiti-artiesten in de
buitenlucht hun creativiteit uiten op canvas van 100 bij 150 cm. De kunstwerken worden aan het eind van de dag
op een kunstveiling aangeboden. In 2012 vond Colours Unite! by Trust in Unity plaats in Venlo, in 2013 in
Eindhoven en nu tijdens het Bloemencorso op 14 september 2014 in Valkenswaard. De veiling en de verkoop
van producten, uitgestald bij onze kraam, hebben uiteindelijk netto € 1631 opgeleverd.
In de evaluatie van Colours Unite! by Trust in Unity 2014 zijn ons een aantal zaken opgevallen die we volgende
keer opnieuw kunnen meenemen als verbeterpunten. Het was een gezellige dag, maar er is teleurstelling bij de
bestuursleden over het opgehaalde bedrag. Concluderend wordt er aangegeven dat het publiek mogelijk niet de
doelgroep was, de communicatie vanuit het Bloemencorso zeer te wensen heeft overgelaten en dat de werken
voor prijzen zijn verkocht die de waarde en de energie die erin is gestoken geen eer aan doet. De conclusie is dat
het belangrijk blijft er zelf energie in te steken en het niet te veel uit te besteden.
6.5 Mary Kramer loopt Vierdaagse Nijmegen
De sponsoractie van Mary Kramer, die van 15 t/m 18 juli 2014 voor TiU de Vierdaagse in Nijmegen liep, heeft
TiU opnieuw meer naamsbekendheid gegeven. In financieel opzicht viel de opbrengst helaas tegen. TiU dankt
Mary voor de samenwerking en ziet uit naar een eventuele nieuwe samenwerking in het nieuwe schooljaar.
6.6 Kapper Den Bosch
Een laatste initiatief, wat echter dit schooljaar niet van de grond is gekomen en later plaats zal gaan vinden in
een nieuw schooljaar, was het idee om een evenement te organiseren samen met een kapsalon te Den Bosch
waarbij sponsorgeld zou worden opgehaald bij het knippen bij volle maan. In verband met het organiseren van
dit evenement en de voorbereidingen die er mee gepaard gaan is besloten dit in een later stadium te plannen.
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7. Communicatie
7.1 Visie
Trust in Unity vindt het belangrijk om voor verschillende actoren op een transparante manier naar buiten te
treden. TiU communiceert bij voorkeur over haar werk via de communicatiemiddelen e-mail, Facebook en de
eigen website. TiU communiceert naar de volgende externe actoren:
- bestaande en potentiële donateurs;
- belangstellenden;
- vrijwilligers;
- subsidieverleners
- samenwerkende organisaties
- andere organisaties die in Ghana werkzaam zijn
- Ghanese netwerk.
7.2 Communicatiemiddelen
Hieronder lichten wij de meest gebruikte communicatiemiddelen van TiU uit.
Persberichten
~ In het lopende jaar 2013-2013 zijn er een aantal persberichten voor TiU uitgegaan. Met name ons jaarlijks
evenement Colours Unite! by Trust in Unity is in de lokale pers en de krant goed neergezet.
Websites
~ TiU communiceert via twee websites: De website www.trustinunity.com verstrekt algemene informatie over
de stichting, het Ghanese en Nederlandse bestuur en studenten zelf. De website www.coloursunite.nl is opgericht
ten behoeve van de ondersteuning van Colours Unite! by Trust in Unity waarmee geld voor onze stichting wordt
opgehaald. Kunstwerken die bij de veiling niet verkocht zijn, worden via deze website ter beschikking gesteld.
Colours Unite! by Trust in Unity
~ Colours Unite! by Trust in Unity is een jaarlijks georganiseerd evenement, iedere keer op een andere locatie,
door Vincent Huibers en Trust in Unity. Tijdens dit evenement maken internationaal gerenommeerde graffiti
artiesten live kunstwerken op canvasdoek. Deze schilderijen worden aan het einde van de dag geveild. De
opbrengst van deze veiling komt geheel ten goede aan de stichting TiU.
Facebook en Twitter
~ TiU heeft een account op Facebook waar nieuws, foto’s en informatie over studenten kan worden gevonden.
TiU heeft ook een account op Twitter dat is gekoppeld aan Facebook. Automatisch worden de geposte berichten
van Twitter ook op Facebook geplaatst.
Brochure
~ TiU heeft een algemene brochure met informatie over de stichting en haar studenten.
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8. Financiële verantwoording
8.1 Verantwoording
De stichting is voor de financiële ondersteuning van haar studenten en kosten die de organisatie heeft en maakt
geheel afhankelijk van donateurs, sponsoren en activiteiten.
Donaties, sponsorgeld en het bedrag dat de organisatie ophaalt tijdens een van haar fonds wervende activiteiten
komt via de bankrekening of kas binnen. Deze inkomsten worden dan grotendeels direct op de spaarrekening
gezet en komt ten goede aan de studiekosten van de studenten. Het overige geld blijft staan op de lopende
rekening of in de kas en daar worden kosten, zoals reiskosten, telefoonkosten Ghana mee betaald.
Stichting Trust in Unity beschikt alleen over liquide middelen, zoals u kunt zien in het onderstaande overzicht.
Het onderstaande overzicht geeft aan wat de stichting aan het begin van het boekjaar 2013-2014 en aan het einde
van het boekjaar 2013 -2014 in de kas, op de bank en spaarrekening hadden staan.
1 september 2013
Kas
Bank
Spaarrekening
Nog te ontvangen

€ 331,30
€ 176,09
€ 7.641,97

Nog te betalen
Eigen vermogen

€ 8.149,36

Totaal

€ 8.149,36

Totaal

€ 8.149,36

Nog te betalen

€ 4.027,33

Eigen vermogen

€ 8.149,36

31 augustus 2014
Kas
Bank
Spaarrekening

€ 331,30
€ 320,34
€ 14.646,58

€
Nog te ontvangen
Totaal

86,26

Resultaat boekjaar
€ 15.298,22

Totaal

€ 15.298,22

Het financiële resultaat van dit jaar is positief, een bedrag van €86,26. Zoals u dus kunt zien zijn onze inkomsten
bijna gelijk aan onze uitgaven.
In het overzicht staat een ‘nog te betalen’ bedrag. Dat bedrag is het schoolgeld voor het eerste semester van het
nieuwe schooljaar 14-15 . Normaliter wordt dat in augustus overgeboekt naar Ghana, maar is in dit jaar pas in
september overgeboekt. Dit bedrag drukt als schuld op onze uitgaven van dit boekjaar.
Op onze spaarrekening staat een ruim bedrag. Waaraan en wanneer we dit geld uitgeven bepalen we als bestuur
gezamenlijk. Als bestuur vinden wij het een prettig idee om geld achter de hand te hebben voor de studenten
mochten we een slecht jaar hebben qua sponsoring, donaties of fonds wervende activiteiten. Op die manier
kunnen wij onze studenten een nieuw schooljaar garanderen. Ook wordt dit spaargeld gebruikt voor investeren in
fonds wervende activiteiten.
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Inkomsten
In het bovenstaande overzicht is de zien dat de inkomsten lager zijn dan de inkomsten van het voorgaande
boekjaar. Over het algeheel is te zien dat alle inkomsten, of het nu van de sponsors is of activiteiten, minder zijn
geworden. De reden hiervoor is dat de stichting in het afgelopen boekjaar een vaste donateur is kwijt geraakt, er
slechts twee fonds wervende activiteit hebben plaatsgevonden (A Cedi for a Scholar en de Nijmeegse
Vierdaagse) met een kleine opbrengst en we dit jaar geen gebruik hebben hoeven maken van de sponsor die in
het vorig boekjaar de ticket heeft gesponsord naar Ghana.
2012-2013

2013- 2014

Sponsoren
Maandelijkse donaties
Losse donaties
Actviteiten
Overigen
Ticket

€
€
€
€
€
€

6014,00
580,00
2675,12
2108,25
99,92
1308,50

€
€
€
€
€

5545,00
460,00
2346,16
1787,50
130,78

Totaal

€

12.785,99

€

10.269,44

•

•

•

•

•

Sponsoren: Trust in Unity heeft een drietal sponsoren die in totaal vier van onze studenten ondersteunen.
Voor drie van onze studenten is het gesponsorde bedrag voldoende geweest om het hele schooljaar voor
hen te betalen. Het geld dat overbleef van het sponsorgeld is verwerkt in spaargeld voor hen. Onze
vierde student had dit schooljaar een pauzejaar, waardoor er voor haar geen geld is aangevraagd bij de
sponsor. De overige kosten van de studenten zijn betaald met de inkomsten die gegenereerd zijn via de
donateurs, losse donaties en de fondswervende activiteit.
Daarnaast hebben we een sponsor die met zijn geld het mogelijk maakt om jaarlijks een vliegticket voor
een van de bestuursleden te betalen. Zijn overige geld komt ten goede aan de studenten en de
organisatie. Dit boekjaar hebben wij geen gebruik gemaakt van zijn sponsor geld voor een ticket.
Donateurs: Trust in Unity heeft dit boekjaar vier structurele donateurs. Zij storten maandelijks geld ten
behoeve van TiU. Naast deze donateurs zijn er donateurs die eenmalig of zo nu en dan doneren. Deze
vallen onder ‘losse donaties’. Echter aan het einde van het boekjaar zijn we een vaste donateur verloren.
Activiteiten: Trust in Unity heeft ook geld gegenereerd door middel van het organiseren van “ a Cedi for
a Scholar” in de maand november en in de zomer heeft Mary Kramer de Nijmeegse Vierdaagse
gelopen voor ons.
Overigen: De ontvangen spaarrente is meegenomen als inkomsten en verwerkt als overigen.

Uitgaven
2012-2013
Reiskosten
Telefoongeld
Schoolgeld studenten
PR
Partin
Workshops
Overigen
VCA
Activiteiten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

750,55
56,55
8569,69
223,12
60,00
60,00
343,54
34,00
795,56

2013- 2014
€
€
€
€
€
€
€

644,02
76,16
4.341,58
786,50
60,00
25,00
222,59
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Ticket Ghana

€

Totaal

€

1005,00
11.898.12

€

6155,85

In het bovenstaande overzicht is te zien dat de uitgaven in het boekjaar 2012-2013 hoger waren dan de uitgaven
in boekjaar 2013 -2014. Het verschil zit voornamelijk in het feit dat de stichting in het boekjaar 2013 -2014 twee
semesters schoolgeld heeft overgeboekt naar Ghana in plaats van drie semesters zoals normaal gedaan wordt.
Daarnaast heeft de stichting dit boekjaar geen ticket betaald naar Ghana en heeft er geen activiteit
plaatsgevonden waarbij de stichting heeft moeten investeren. De telefoonkosten en de PR kosten zijn hoger,
maar de reiskosten en de overige kosten zijn lager. De kosten voor het lidmaatschap van Partin is het zelfde
gebleven en de kosten voor VCA zijn uitgebleven.
•

•

•
•
•
•

De grootste jaarlijkse uitgaven van de stichting zijn de studiekosten voor onze studenten. De
studiekosten worden overgeboekt naar de bankrekening in Ghana. Daarbij betaalt Trust in Unity
Nederland, de overboekingskosten (terug te vinden onder overige kosten).
Trust in Unity ziet af van de jaarlijkse vrijwilligersvergoeding, daarom is er voor gekozen om de
reiskosten van en naar de bestuursvergaderingen, kosten workshop of andere dagen die ten behoeven
van de stichting zijn in zijn geheel te vergoeden. Daarvoor is voor de workshops wel gekozen voor een
maximum bedrag van €50 op jaarbasis per bestuurslid.
De telefoonkosten die gemaakt worden om telefonisch contact te kunnen hebben met het bestuur in
Ghana worden ook geheel vergoedt.
De organisatie is aangesloten Partin. Voor deze organisatie wordt jaarlijks contributie betaald.
De PR kosten zijn hoog dit jaar in verband met de nieuwe website voor Trust in Unity en voor Colours
Unite.
Onder het kopje overigen worden kosten geboekt die niet vallen onder een andere post zoals benoemd in
het jaarverslag. Hieronder valt kosten transfer provisie, afrekening betalingsverkeer en dit jaar een
debetrente.

Begroting boekjaar 2014 – 2015
De begroting voor het boekjaar 2014 -2015 is gebaseerd op de inkomsten en uitgaven van het vorig boekjaar en
de plannen die we als stichting hebben gemaakt aan fondswervende activiteiten voor dit boekjaar en reis naar
Ghana. Voor de kosten van het schoolgeld heeft Trust in Unity Ghana een begroting opgestuurd, welke
gehanteerd wordt bij het overboeken van het schoolgeld. In de begroting is duidelijk te zien dat de uitgaven flink
hoger zijn dan de inkomsten. De voornaamste reden hiervoor is de betaling van het schoolgeld dat normaliter in
augustus wordt betaald en nu in september wordt betaald. Daarbij moeten wij meer gaan inzetten op
fondswervende activiteiten. Aan het einde van boekjaar 2014 -2015 kunnen we zien wat de werkelijke in- en
uitgaven zijn.
Uitgaven
Reiskosten
Telefoonkosten
Schoolgeld
PR
Partin
Tickt Ghana

€
€
€
€
€
€

650,00
80,00
15.000,00
200,00
60,00
1800,00

Totaal

€

18.015,00

Inkomsten
Sponsoren
Maandelijkse donaties
Losse donaties
Activiteiten

€
€
€
€

5000,00
460,00
2250,00
2500,00

€

10.210,00
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9. Sponsoren en donateurs
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
2012-2013 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.
- Stichting Onderwijs Hulp Afrika voor de sponsoring van Jennifer
- Stichting Benie voor de sponsoring van Kesia, Comfort en Fatima
- Astrid de Leeuw en Anita Kramer voor de sponsoring van Edith
- Vincent Huibers
- Lucy Duineveld
- Jane en Humprey Saffrie
- Bart den Boer
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-

Roos Clermonts
Diaconie uit Waalwijk

Naast deze vaste sponsoren en donateurs hebben wij voor ons ook wederom gericht op het werven van
inkomsten op een andere manier, namelijk het organiseren van het evenement Colours Unite! by Trust in Unity.
Hoewel dit evenement officieel in het nieuwe boekjaar valt, is het al wel opgenomen in dit jaarverslag, echter
niet in de verantwoording. De opbrengst van het evenement Colours Unite! heeft ons evenals vorig jaar opnieuw
tot tevredenheid gestemd. Dit boekjaar hebben wij de wervende activiteit georganiseerd a Cedi for a Scholar. In
de maand november hebben wij ons netwerk gevraagd een (extra) donatie te doen voor onze studenten. Dat heeft
een bedrag van €1947,50 opgeleverd. Wij zijn alle donateurs dankbaar voor hun bijdrage.
Naast onze vaste sponsoren en donateurs zijn wij ook dit jaar weer geholpen door een aantal mensen die niet op
regelmatige basis geld doneren aan TiU. Wij zijn dankbaar voor alle bijdrages die gedoneerd zijn. Naast de
financiële bijdrage aan TiU zijn 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;
Vincent Huibers voor het organiseren van Colours Unite! by Trust in Unity.
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10. Conclusie
De uitbereiding van het Nederlandse bestuur heeft er voor gezorgd dat er dit jaar meer kon worden opgepakt.
Door privéomstandigheden is er echter over het gehele jaar genomen minder werk verzet dan we voornemens
waren. Ondanks dat kon er toch genoeg aandacht worden besteed aan het uitzoeken van zaken en kon het
initiatief opnieuw worden opgepakt om Colours Unite! by Trust in Unity en a Cedi for a Scholar wederom tot
een bescheiden succes te maken. We hebben weer veel geleerd dit jaar. Het belangrijkste is energie efficiënter en
beter in te zetten, waardoor er nog meer kan worden behaald, zeker ten aanzien van de inzet van sociale media is
nog veel meer te halen.
Komend jaar willen we ons meer richten op sponsoring. Doordat we als stichting dertien kinderen mogen
ondersteunen is er best wel veel geld nodig om dit te realiseren. Initiatieven als Colours Unite! by Trust in Unity
zorgen in een keer voor de nodige inkomsten. De inzet zal meer gaan liggen bij het werven van inkomsten.
Zodoende kan ook op de langere termijn gegarandeerd worden dat TiU aan haar afspraken en financiële
verplichten kan voldoen.
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11. Schooljaar 2014/2015
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. We willen de studenten de garantie geven dat ze
ieder jaar kunnen doorstromen en we willen op financieel gebied de garantie geven dat dit gedekt is.
We willen beter samenwerken tussen het Nederlandse bestuur en het Ghanese bestuur. Op het gebied van
samenwerking en communicatie hebben we nog veel bij te schaven. We zijn lerende en bekijken telkens wat het
beste werkt. Ieder jaar merken we dat het beter gaat. We hebben te maken met verschillende culturen en
geloofsovertuigingen, hiërarchieën en opvoeding. Maar met het onderling respect komen we een heel eind.
De donatiemaand Cedi for a Scholar en Colours Unite! by Trust in Unity willen we aanhouden en verder
uitbouwen. Daarnaast willen we kleinere initiatieven oppakken vanuit enthousiasme bij de bestuursleden.
Donateurs en sponsoren willen we blijven betrekken bij TiU, niet alleen om het geld dat ze ieder jaar weer bij
elkaar brengen, maar zeker ook omdat zij ook een aandeel hebben 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 zullen staan op voorhand bedanken!
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