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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 vooruitgang, 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.
In dit jaarverslag presenteren wij u verschillende onderwerpen. We starten in hoofdstuk 2 met een
uiteenzetting van de stichting TiU. In hoofdstuk 3 tot en met 5 bespreken we 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 het hoofdstuk daarna bespreken we 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
Saskia van de Velde
Maria Pilar Muniz Hernandez
Gunther Hoffmann

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

Ghanese bestuur:
Bernard Sia
Kwabena Owusu Asante Kwarteng
Kingsford A Atawunda
Kwasi Boakye Frimpong
Emmanuel Appiah

(voorzitter)
(penningmeester)
(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.
2.2 Beleid
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 of niet goed in staat om het kind financieel te
ondersteunen;
• ouders dragen naar draagkracht financieel bij aan de opleiding van hun kind.
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.
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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.
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 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 worden vergoed.
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3. De studenten van Trust in Unity

Student

Date
Birth

School

Boarding Form

Kesia Adomako

02-11-1995 Holy Family
Nursing Training
College

Yes.

LEVEL 200

Adu Gyamfi

27-11-1995 UDS

Yes.

LEVEL 200

Comfort Adu Darko 05-03-1990 Winiba University,
Kumasi Campus

no

LEVEL 300

Vivian Yeboah
Nortey

22-06-2001 Kumasi Girls SHS

yes

SHS 1

Edith Akosua
Amoah

22-06-2004 Holy Cross

no

JHS 2

Fatima Musah

03-05-1998 Yaa Asantwa SHS

yes

SHS 2

Eric Asamoah

21-11-1998 KASS

yes

SHS1

Comfort Quaidoo

06-07-1996

Pauze jaar

Jennifer Amoh
Otoo

16-03-1993

Pauze jaar

Phyllis Armah

09-02-1992

no

LEVEL Final

7

JAARVERSLAG 2015 / 2016

4. Bestuur
4.1 Nederlandse bestuur
Het bestuur in Nederland bestaat in het nieuwe schooljaar 2014/2015 uit vijf actieve leden:
• Femke Joy Huibers-Saffrie, oprichter en voorzitter;
• Tamara Kloosterman, vicevoorzitter en penningmeester (tot 1 september 2016);
• Saskia van de Velde, bestuurslid (tot 1 november 2015);
• Maria Pilar Muniz Hernandez, bestuurslid.
• Gunther Hoffmann, penningmeester (vanaf Augustus 2016);
Op het gebied van de samenwerking en communicatie zijn we nog altijd druk lerende, met name
tussen het Nederlandse en Ghanese bestuur. We 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.
In november 2015 heeft bestuurslid Saskia Van de Velden haar functie als bestuurslid neergelegd. De
werkzaamheden die zij deed zullen door de overige bestuursleden worden overgenomen. Haar werk
voor Trust in Unity konden niet meer gecombineerd worden met zijn dagelijkse werkzaamheden.
Ook Tamara Kloosterman heeft besloten het bestuur te verlaten. Ook voor haar was de werkdruk
naast haar gebruikelijke baan niet te combineren. Zij blijft wel als vrijwilligster aanwezig.
Wij danken hen heel erg voor de getoonde inzet in de afgelopen tijd.
Anneloes Vermeulen vertaalt sinds februari 2015 de notulen, de website en het jaarverslagen voor
TiU.
Foekje Oosterwegel gaat vanaf de zomer van 2016 mee helpen met het redigeren van teksten.

4.2 Ghanese bestuur
Het bestuur in Ghana bestaat uit vijf actieve leden, aangevuld met vrijwilligers, de voogden.
De leden van het Ghanese bestuur zijn:
- Bernard Sia
(voorzitter)
- Kwabena Owusu Asante Kwarteng (penningmeester)
- Kingsford A Atawunda
(bestuurslid en hoofdvoogd)
- Kwasi Boakye Frimpong
(bestuurslid)
- Emmanuel Appiah
(bestuurslid)
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4.3 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.
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. Afgelopen jaar is er niet veel contact geweest, maar het contact dat er
was verliep goed. Er wordt sneller gereageerd op e-mails. Het sturen van een sms of een what’s app
na het versturen van een e-mail werpt zijn vruchten af.
Het contact over de studenten loopt via de voorzitters. Gebleken is dat wanneer het vanuit de
voogden moet komen er niets gebeurd. Femke heeft regelmatig contact met Bernard om alle
studenten te bespreken.
Dit schooljaar is er weer geen delegatie van het bestuur afgereisd naar Ghana. Door privé
omstandigheden zoals een verhuizing is de reis verplaatst naar September 2016. Dit valt dan net in
het volgende jaarverslag (2016-2017).
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5. De activiteiten van Trust in Unity

5.1 Activiteiten
Met veel energie en enthousiasme worden verschillende initiatieven genomen om geld in te zamelen
voor de studenten die Trust in Unity op dit moment ondersteunt. Een van die initiatieven van het
vorige jaar was de organisatie van Colours Unite! by Trust in Unity. Dit jaar valt Colours Unite by
Trust in Unity in September 2016. Dus niet in dit schooljaar maar het volgende! Ook de loterij loopt
vanaf September 2016! Volgend jaar meer nieuws over deze acties! Met veel energie en
enthousiasme gaan we het volgende schooljaar tegemoet! Met een bijna geheel nieuw bestuur en
frisse moed!
Het Nederlandse bestuur heeft daarnaast de intentie om ieder 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. Zoals eerder vermeld zal de reis plaats vinden in September 2016, net in het
volgende schooljaar! Daarover in het volgende jaarverslag meer!
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6. Financiële verantwoording

6.1 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 fondsen wervende activiteiten komen
via de bankrekening of kas binnen. Deze inkomsten worden dan grotendeels direct op de
spaarrekening gezet en komen 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.

6.2 Uiteenzetting opbrengsten (in euro’s)
Sponsoren
Periodieke donaties
Losse donaties
Activiteiten
Overige
Totaal

2014-2015
8.540,00
260,00
9.445,24
2.854,20
104,82
21.204,26

2015-2016
150,00
3.181,17
1.019,36
0,00
0,00
4.350,53

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de opbrengsten in het jaar 2015-2016 flink lager zijn dan
die van het voorgaande boekjaar. Bij de opbrengsten van sponsoren is dat te verklaren doordat Trust
in Unity in het vorige boekjaar van het Liliane Fonds eenmalig een groot bedrag heeft mogen
ontvangen. Bij losse donaties heeft Trust in Unity in het vorige boekjaar van de Diaconie een groot
bedrag mogen ontvangen en zo ook van Stichting Benie. In het boekjaar 2015-2016 zijn, in
tegenstelling tot het vorige boekjaar en tot het boekjaar 2016-2017, geen activiteiten
georganiseerd.

6.3 Uiteenzetting uitgaven (in euro’s)

Reiskosten
Telefoongeld
Schoolgeld studenten
PR
Overige
Activiteiten
Bankkosten

2014-2015
408,28
13,70
13.158,10
78,65
592,76
941,09
373,06

2015-2016
523,31
0,00
4.875,00
0,00
181,30
0,00
265,58
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Tickets
Totaal

1.695,00
17.260,64

620,00
6.465,19

De grootste jaarlijkse uitgaven van de stichting zijn de studiekosten voor onze studenten. De
studiekosten worden overgeboekt naar de bankrekening in Ghana. Trust in Unity ziet af van de
jaarlijkse vrijwilligersvergoeding, wel worden de reiskosten van en naar de bestuursvergaderingen
vergoed. De ticket-kosten zien op vliegtickets naar Ghana voor bezoek van het bestuur.

6.4 Resultaat (in euro’s)
2014-2015
21.204,26
17.260,64
3.943,62

Opbrengsten
Uitgaven
Resultaat

2015-2016
4.350,53
6.465,19
2.114,66 -

Hieruit komt naar voren dat het resultaat over het boekjaar 2015-2016 € 2.114,66 negatief is, ofwel
dat Trust in Unity een verlies heeft geleden. Dit in tegenstelling tot het jaar ervoor, toen nog sprake
was van een winst van € 3.943,62. De belangrijke reden hiervoor is dat dat er minder opbrengsten
zijn, onder meer omdat er in 2015-2016 geen activiteiten zijn georganiseerd. Dit terwijl de kosten

6.5 Bezittingen en schulden (in euro’s)
1 september 2015
Bezittingen:
Kas
Bank
Spaarrekening

840,05
7.050,39
11.351,40

Vooruit ontvangen / nog te betalen
Totaal schulden

798,00
904,04
11.659,16
19.241,84
0,00
19.241,84

Nog te ontvangen / vooruit betaald
Totaal bezittingen
Schulden:
Eigen vermogen
Resultaat boekjaar

31 augustus 2016

15.298,22
3.943,62

13.361,20
5.272,09
18.633,29

19.241,84
2.183,31 19.241,84
0,00
19.241,84

17.058,53
1.574,76
18.633,29

Het vooruitbetaalde bedrag per 31 augustus 2016 ad € 5.272,09 ziet grotendeels op het eerste
gedeelte van de kosten van het schoolgeld voor het nieuwe schooljaar 2016-2017, wat eind augustus
2016 is betaald, alsmede op tickets die t.b.v. het Nederlandse bestuur betaald zijn voor de reis die
in oktober 2016 is gemaakt. Het vooruit ontvangen bedrag ad € 1.574,76 ziet grotendeels op reeds
ontvangen bedrag t.b.v. de activiteiten die in het boekjaar 2016-2017 plaatsvinden.
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6.6 Begroting boekjaar 2016-2017
Opbrengsten:
Sponsoren
Periodieke donaties
Losse donaties
Activiteiten
- Loterij
- Colours Unite
Overige
Totale opbrengsten
Uitgaven:
Reiskosten
Schoolgeld studenten
Overige
Bankkosten
Tickets
Totale uitgaven
Resultaat boekjaar 2016-2017

945,00
3.000,00
1.000,00
390,00
1.722,00
2.112,00
388,00
7.445,00

400,00
9.422,00
328,00
350,00
945,00
11.445,00
4.000,00 -/-

De begroting voor het boekjaar 2016-2017 is gebaseerd op de inkomsten en uitgaven van het
afgelopen boekjaar, de sponsors en donateurs die we hebben, de activiteiten in het nieuwe
boekjaar (met name de Loterij en Colours Unite en de reis van het bestuur 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.
Zoals uit de begroting naar voren komt wordt een verlies verwacht van € 4.000. Dit ondanks dat er
in het boekjaar 2016-2017 twee activiteiten plaats vinden. Ook in het laatst afgesloten boekjaar
2015-2016 is al een verlies geleden. Hieruit komt naar voren dat, indien enerzijds de opbrengsten
niet hoger zullen worden dan wel anderzijds de kosten niet verlaagd worden, Trust in Unity de
komende jaren structureel verlieslijdend zal zijn.
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7. 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 geen 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 2016-2017 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.
- Margot van der Linden voor de sponsoring van Jennifer
- Astrid de Leeuw en Anita Kramer voor de sponsoring van Edith
- Vincent Huibers
- Lucy Duineveld
- Jane en Humphrey Saffrie
- Diaconie uit Waalwijk

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;
Foekje Oosterwegel, voor het redigeren van de teksten
Anneloes Vermeulen, wederom voor haar vertalingen!
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8. Conclusie
Komend jaar willen we ons meer richten op sponsoring. Doordat we als stichting deze 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 inkomsten, maar zoals eerder genoemd is dat dit
jaar niet het geval, ook merken we dat daar niet genoeg geld uitkomt. We zullen ons moeten
focussen op het verstevigen van het beide besturen en het werven van meer fondsen.
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11. Schooljaar 2016/2017
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 loterij 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. Dit willen ook doen door middel van
Facebook en Twitter. Dit is een makkelijk medium om Trust in Unity onder de aandacht te brengen.
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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