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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
(voorzitter)
Gunther Hoffmann
(penningmeester)
Alexandra Tenhagen
(secretaris)
Maria Pilar Muniz Hernandez
(bestuurslid)
Frank van der Gaag
(bestuurslid)

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

(voorzitter)
(penningmeester)
(bestuurslid en hoofdvoogd)
(bestuurslid)
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Emmanuel Appiah

(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. Uiteraard zijn
we al voorbij 2015, maar TiU streeft nog steeds om de scholing binnen Ghana toegankelijk
te maken voor zo veel mogelijk studenten.

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.
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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 intake-formulier 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.
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.
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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

Geboortedatum School

Intern

Klas

Kesia Adomako

02-11-1995

Holy Family Nursing
Training College

Ja

LEVEL 300

Adu Gyamfi

27-11-1995

UDS

Ja

LEVEL 200

Comfort Adu Darko

05-03-1990

Winiba University,
Kumasi Campus

Nee

LEVEL 300

Vivian Yeboah Nortey 22-06-2001

Kumasi Girls SHS

Ja

SHS 1

Edith Akosua Amoah

22-06-2004

Holy Cross

Nee

JHS 2

Fatima Musah

03-05-1998

Yaa Asantwa SHS

Ja

SHS 3

Eric Asamoah

21-11-1998

KASS

Ja

SHS1

Comfort Quaidoo

06-07-1996

-

-

Eigen manier

Jennifer Amoh Otoo

16-03-1993

-

-

Pauze jaar

Phyllis Armah

09-02-1992

-

-

Eigen manier

Primary heeft 6 klassen
Junior High School (JHS) heeft 3 klassen
Senior High School (SHS) heeft 3 klassen
College heeft 3 Levels (in honderd-tallen)
University heeft 3 Levels (in honderd-tallen)
SHS, College en University zijn regelmatig intern. Tenzij de student er voor kiest om thuis
te blijven. Dit is ook afhankelijk van de school. Wanneer de school resultaten te wensen
over laten kan TiU besluiten de student te adviseren intern naar school te gaan. Dit zodat
de resultaten en het studeren beter te reguleren zijn.
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4. Bestuur
4.1 Nederlandse bestuur
Het bestuur in Nederland bestaat in het nieuwe schooljaar 2016/2017 uit vijf actieve leden:
• Femke Joy Huibers-Saffrie, oprichter en voorzitter;
• Gunther Hoffmann, penningmeester (vanaf Maart 2016);
• Maria Pilar Muniz Hernandez, bestuurslid
• Alexandra Tenhagen (Vanaf januari 2017)
• Frank van der Gaag (Vanaf mei 2017)
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 en de
ervaring die we inmiddels hebben we een heel eind.
Vanaf januari 2017 komt Alexandra ons bestuur versterken. Zij gaat als Secretaris aan de
slag en zal voor de notulen en agenda gaan zorgen. Vanaf mei 2017 komt Frank ons bestuur
versterken en hij zal ook financieel met Gunther meekijken. Daarnaast gaat hij zich richten
op fondsen en WhyDonate.
Anneloes Vermeulen vertaalt sinds februari 2015 de notulen, de website en het
jaarverslagen voor TiU.
Foekje Oosterwegel heeft vanaf de zomer van 2016 mee geholpen 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)
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-

Kwabena Owusu Asante Kwarteng(penningmeester)
Kingsford A Atawunda
(bestuurslid en hoofdvoogd)
Kwasi Boakye Frimpong
(bestuurslid)
Emmanuel Appiah
(bestuurslid)

Vanaf Maart 2017 is Emmanuel begonnen aan een studie in Rostock, Duitsland. Wij wensen
hem heel veel succes. Voor het Ghanese bestuur is dit een enorm gemis omdat Emmanuel
heel erg actief was. Wel is hij nog altijd bereikbaar voor informaties ondersteunt hij waar
kan het Nederlandse bestuur.

4.3 Samenwerking Ghanese en Nederlandse bestuur
We zijn nog altijd de communicatie aan het stroomlijnen. Op het moment is de werkdruk
bij Kwarteng erg hoog, door studie, baan en werk voor TiU. Hierdoor is het afmaken van
taken die het NL bestuur nodig heeft een probleem. De communicatie hieromheen is slecht.
Er wordt niet gecommuniceerd hoe de stand van zaken is. Dit levert frustratie op. Gunther
geeft in het reisverslag een verbetering weer. Deze verbetering moet echter nog verder
doorgevoerd worden.
Hiervoor zijn beide besturen gemotiveerd en toch is het een grote opgave. Het is een
belangrijk punt om Trust in Unity gezond en helder te houden.
We gaan met beide besturen verder in het ontwikkelen van deze kwaliteit.
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5. De activiteiten van Trust in Unity
5.1 Activiteiten
Colours Unite.
In September 2016 is er door Trust in Unity, Vincent Huibers en de Ouverture van Venlo een
Colours Unite georganiseerd. De opbrengst was € 2285,Wij danken de vele artiesten voor hun komst en bijdrage. Wij danken Tamaico voor de
workshops aan kinderen. Wij danken Lucas Bremmers voor zijn rol als Veilingmeester.
Verwendag-Loterij.
Mensen konden loten kopen voor een heerlijke Verwen-Dag in Den Bosch. Deze werd
aangeboden door Hans de Gruyter Coiffures en Lunch- & Dinercafé Van Puffelen. Op beide
adressen mocht de winnares zich heerlijk laten verwennen. Zij had recht op een
fantastische make-over ter waarde van € 150,-. Daarnaast ontving zij een bourgondische
lunch die normaal €30,- kost, deze dag sloot ze af met een foto-shoot.
Deze actie heeft ons mooie leerpunten opgeleverd voor een volgende actie.

5.2 Reisverslag
Van donderdag 6 t/m maandag 10 april hebben Femke Joy (voorzitter) en Gunther
(penningmeester) een soort van bliksembezoek gebracht aan Ghana. Het is de eerste keer
dat vanuit het Nederlandse bestuur een dergelijk kort bezoek gebracht is aan Ghana, voor
Gunther was het sowieso zijn eerste bezoek aan Ghana. De belangrijkste oorzaken hiervoor
waren de lastiger communicatie in de voorafgaande periode tussen Nederland en Ghana
alsmede nieuwe afspraken m.b.t. de financiële verantwoording. Over het algemeen werkt
overleg via telefoon, e-mail, What’sApp, etc. voldoende, maar nu was er wederzijds de
behoefte om het een keer op deze wijze te doen. Tevens kon Gunther dan kennis maken
met het Ghanese bestuur, wat voor de toekomstige communicatie alleen maar praktisch is.
Het gaf ons daarnaast mooi de gelegenheid om de eerste bruiloft van één van onze
studenten bij te wonen: namelijk tussen Comfort en Kofi én om de enkele maanden
hiervoor geboren baby van Comfort en Kofi te zien. Gelukkig ook zonder al te veel extra
kosten, omdat het grootste gedeelte van de kosten via extra bijdragen is gesponsord.
Nadat we donderdag laat zijn aangekomen, stond vrijdag met name in het teken van de reis
van Accra naar Kumasi. Zaterdag was het huwelijk van Comfort en Kofi. De
13

JAARVERSLAG 2016 / 2017

huwelijksfestiviteiten in Ghana blijken -niet geheel verrassend- behoorlijk verschillend van
wat we in Nederland gewend zijn. Zo vind ’s ochtends eerst een ceremonie plaats bij de
bruid thuis. De beide families van het bruidspaar moeten eerst overleg voeren over de
bruidsschat. Pas als hier overeenstemming over is, mag de bruid naar buiten komen.
Vervolgens vindt al een soort van huwelijksceremonie plaats. In dit speciale geval is er
daarna ook nog de naamceremonie voor de pas geboren baby van het bruidspaar. Beide
onder leiding van de dominee (Bernard, tevens de voorzitter van onze Stichting). Enkele
uren later wordt iedereen verwacht in de kerk. Nu wordt het huwelijk officieel voor de kerk
ingezegend. Een dienst met veel muziek, dans en emotie. Een bijzondere ervaring om dit
mee te mogen maken.
Nadat we zaterdag de overige bestuursleden al hebben gezien tijdens de
huwelijksplechtigheden, hebben we zondag afgesproken voor de eigenlijke aanleiding van
deze korte reis: een vergadering met het Ghanese bestuur. Emma studeert sinds kort in
Duitsland en kan dus niet aanwezig zijn, maar Bernard (voorzitter), Kwarteng
(penningmeester) en Akwasi (bestuurslid) zijn er wel. De kennismaking tussen het Ghanese
bestuur en Gunther heeft dus zaterdag al plaatsgevonden, waaruit al meteen is gebleken
dat elkaar face-to-face ontmoeten prettiger is dan alleen maar via mail, telefoon, etc. De
vergadering wordt enerzijds gebruikt om afspraken te maken over de financiële stukken die
tussen Ghana en Nederland (en vice versa) gestuurd moeten worden en de wijze van
communicatie hierover (omdat scholen facturen pas later beschikbaar stellen, kunnen deze
ook pas later doorgestuurd worden). Anderzijds hebben we uitgebreid stil gestaan bij de
toekomst van Trust in Unity. De Stichting is inmiddels zo’n 10 jaar oud en in die periode is
er veel gebeurd. Logischerwijs zijn de omstandigheden in 2017 niet meer 1-op-1 hetzelfde
als in 2007. Zowel niet bij de oprichters en bestuursleden van Trust in Unity als niet in de
omgeving waarin de Stichting haar activiteiten verricht. Vandaar dat het goed is om stil te
staan bij de toekomst. Aan de orde is bijvoorbeeld gekomen aan welke voorwaarden
kinderen moeten gaan voldoen om door Trust in Unity ondersteund te worden, welke
financiële bijdragen daar tegenover staan en op welke wijze dit vanuit Ghana
respectievelijk Nederland aangestuurd moet worden. We hebben afgesproken dat Kwarteng
het plan voor de toekomst, dat als werktitel Trust in Unity 2.0 krijgt, verder gaat
uitwerken.
Na deze bijzondere vruchtbare vergadering hebben we afscheid genomen van elkaar. En
nadat Femke en Gunther op maandag weer teruggereden zijn naar Kumasi, zijn ze
maandagavond weer met het vliegtuig richting Nederland zijn gegaan.
Aldus Gunther, Penningmeester Nederlands Bestuur.
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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
Overige donaties
Activiteiten
Overige
Totaal

2016-2017
1.855,00
3.260,00
2.363,00
2.533,00
24,00
10.035,00

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 2016-2017 flink hoger
zijn dan die in het voorgaande boekjaar. Bij de opbrengsten van sponsoren is dat te
verklaren doordat we extra sponsorinkomsten hebben ontvangen t.b.v. de reis naar Ghana
in april 2017. Bij de overige donaties valt het verschil met name te verklaren uit een
donatie van de Diaconie in Waalwijk. Ten slotte heeft bij de activiteiten Colours Unite in
Venlo op 18 september 2016 een flink bedrag opgeleverd en in iets mindere mate ook de
loterij.
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6.3 Uiteenzetting uitgaven (in euro’s)
Reiskosten
Schoolgeld studenten
PR
Overige
Bankkosten
Kosten reis Ghana
Totaal

2016-2017
295,00
8.112,00
124,00
60,00
148,00
2.581,00
11.320,00

2015-2016
523,31
4.875,00
0,00
181,30
265,58
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 kosten voor de reizen naar Ghana zijn in dit jaar hoger
geweest, vanwege een tweede niet-geplande, extra reis. Maar zijn grotendeels gedekt door
extra sponsoropbrengsten.

6.4 Resultaat (in euro’s)
Opbrengsten
Uitgaven
Resultaat

2016-2017
10.035,00
11.320,00
1.285,00 -

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

Hieruit komt naar voren dat het resultaat over het boekjaar 2016-2017 € 1.285,00 negatief
is, ofwel dat Trust in Unity een verlies heeft geleden. Dit verlies is wel lager dan het jaar
ervoor en ook aanzienlijk lager dan begroot. In het boekjaar 2016/2017 is een beleid
ingezet om via meer wegen dan voorheen opbrengsten te genereren en de eerste resultaten
hiervan zijn (voorzichtig) zichtbaar. Daarnaast heeft het lagere bedrag van het betaalde
schoolgeld in Ghana een positieve invloed op het resultaat.
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6.5 Bezittingen en schulden (in euro’s)
31 augustus 2017
Bezittingen:
Kas
Bank
Spaarrekening

50,00
2.402,97
11.672,70

Vooruit ontvangen / nog te betalen
Totaal schulden

866,65
904,24
11.659,16
14.125,67
1.716,65
15.842,32

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

31 augustus 2016

17.127,18
1.248,86 -

13.430,05
5.272,09
18.702,14

19.241,84
2.114,66 15.842,32
0,00
15.842,32

17.127,18
1.574,76
18.702,14

6.6 Begroting boekjaar 2017-2018
Opbrengsten:
Sponsoren
Periodieke donaties
Losse donaties
Overige
Totale opbrengsten

500,00
4.020,00
3.460,00
20,00

Uitgaven:
Reiskosten
Schoolgeld studenten
Overige
Bankkosten
Kosten reis Ghana
Totale uitgaven

350,00
5.000,00
400,00
150,00
2.000,00

8.000,00

7.900,00
17
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Resultaat boekjaar 2017-2018

100,00

De begroting voor het boekjaar 2017-2018 is gebaseerd op de inkomsten en uitgaven van
het afgelopen boekjaar, de sponsors en donateurs die we hebben 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 (kleine) winst verwacht van € 100. Dit is
nog extra positief gezien het verlies in de laatste twee jaren. Ook dit kan verklaard worden
uit enerzijds het nieuwe beleid om via meer wegen dan voorheen opbrengsten te genereren
en anderzijds de het lager bedrag aan te betalen schoolgeld in Ghana.
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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.
- 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 veel geld nodig om dit te realiseren. We zullen ons
moeten focussen op het verstevigen van beide besturen en het werven van meer fondsen.
En het ontwikkelen van meer activiteiten, bijvoorbeeld ook op scholen.
Er zal ook gewerkt worden aan de nieuwe visie om kinderen niet hun hele studie volledig te
vergoeden. Het volgende schooljaar beginnen we al met een korting op de schoolgelden. En
zullen dit verder gaan uitbreiden.
Ook komt er een nieuw systeem, met giften, beurzen en leningen. De voorwaarden hiervoor
zullen nog uitgewerkt worden. Deze gaan pas over enkele jaren actief in werking.
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9. Schooljaar 2017/2018
In het komende jaar willen we de nieuwe weg die we in zijn geslagen voortzetten. Een
nieuwe opzet voor de financieel achterkant wordt uitgewerkt en in gang gezet. Hierin
werken beide besturen samen aan deze nieuwe visie. We zijn het afgelopen jaar vooral
bezig geweest met het herzien van de gevestigde procedures en die vernieuwen naar de
visie die we nu ontwikkelt hebben. Zo gaan we verder in het ontwikkelen van meer
professionaliteit binnen Trust in Unity.
Bij dit nieuwe schooljaar hoort ook de voorbereiding voor 2018/2019 zodat we dan 4 á 5
nieuwe studenten kunnen aannemen. Allemaal nog aanwezig op het Primary niveau.
In het komende jaar willen we ook 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.
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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