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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de ‘Macina Foundation’, een Nederlandse stichting die 

onderwijs mogelijk maakt voor kinderen in Ghana. Het belangrijkste project in 2012 was het 

oprichten van een computerschool in Kokrobite, een vissersdorp nabij Accra. Dit is het 

allereerste jaarverslag van de Macina Foundation die begin 2012 werd opgericht. 

We zijn zeer verheugd over de vorderingen en de mooie resultaten die zijn behaald; ruim 

een jaar na de start van de computerschool in Kokrobite. Onze dankbaarheid is groot en 

gaat zowel uit naar onze sponsors en donateurs in Nederland als naar de hardwerkende 

partners in Ghana: de manager en de docent van de computerschool in het bijzonder.  

 

We wensen u veel leesplezier! 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Joanne de Vletter 

Juni 2013 

Wij bedanken alle individuele mensen, 

instellingen en bedrijven die ons hebben 

geholpen, want zonder hun steun zou de  

Macina Foundation niet kunnen bestaan. 
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1. De stichting: Macina Foundation 

 

De Macina Foundation is een Nederlandse non-gouvernementele organisatie die als doel 

heeft om het recht op onderwijs te verdedigen van kinderen in Ghana. Er is speciale 

aandacht voor kinderen van kwetsbare families uit Kokrobite, een klein dorp in de regio van 

Accra, de hoofdstad van Ghana. 

 

             
 

Het is onze bedoeling om hen te steunen door middel van (computer)onderwijs en hun 

integratie in de maatschappij te bevorderen. 

De naam ‘Macina’ verwijst naar het koninkrijk dat zich heeft ontwikkeld vanuit het Ghanese 

koninkrijk (ca. 830 - ca. 1235), dat ooit regeerde over een groot deel van Noordwest-Afrika. 

Het Macina koninkrijk bevond zich in het huidige Mali van 1818-1862. ‘Macina’ weerspiegelt 

het voornemen van de stichting om de trots van arme kinderen te herstellen. 

  

 

 

 

 

 

 

Ons motto: 'We moeten ergens beginnen 

om ergens te komen'. 

http://www.macina.org/assets/Archief/_resampled/SetSize800600-P7.JPG
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2. Visie 

 
Een van de belangrijkste ‘Rechten van het Kind’ vormt het recht op onderwijs.1 Veel kinderen 

in Ghana zijn echter verstoken van dit essentiële recht als gevolg van armoede en/of de 

dood van hun ouders. De Macina Foundation beschouwt het verdedigen van dit recht op 

onderwijs als belangrijkste uitgangspunt bij het realiseren van haar doelen. 

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen die dit recht op onderwijs bemoeilijken of 

verhinderen, maar tegelijkertijd kan goed onderwijs deze problemen (op den duur) deels 

voorkomen. 

Zo is werkloosheid van ouders een van de belangrijkste oorzaken van armoede en 

schooluitval van kinderen, die vervolgens vaak noodgedwongen uitwijken naar (rijkere) 

stedelijke gebieden om hun overlevingskansen te verhogen. In Ghana zwerven veel kinderen 

op straat, veelal variërend in de leeftijd van 10 -15 jaar, en zij hebben allerlei baantjes om te 

overleven. Naar schatting leven er alleen al in de hoofdstad Accra ongeveer 20.000 

straatkinderen.2 

Naast werkloosheid veroorzaakt de dood van een kostwinner binnen het gezin een grote 

klap voor de ontwikkeling van kinderen en hun familie. Andere familieleden nemen de zorg 

voor de kinderen vaak over, maar – als gevolg van werkeloosheid en gebrek aan 

hulpbronnen – lukt dit vaak onvoldoende. 

Naast deze interne problemen zijn kinderen uit arme huishoudens vaak extra kwetsbaar voor 

externe bedreigingen, zoals prostitutie, drugsdeal en (andere) vormen van criminaliteit. Al 

deze factoren vormen ook een bedreiging voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de 

Ghanese gemeenschap als geheel, zo ook in de regio van Accra. 

Onderwijs kan, als interveniërende factor, een grote (positieve) impact hebben op de 

sociaaleconomische omstandigheden van kinderen en hun ouders. Indien er één kind in de 

familie is die kan lezen en schrijven, dan betekent dit een grote stap voorwaarts voor het 

hele gezin: dat kind krijgt immers toegang tot informatie die anders mogelijk onbereikbaar 

bleef. 

 

 

                                                           
1
 VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (1989), Unicef. 

2
 Beauchemin, E. (1999). The Exodus: The growing migration of children from Ghana's rural areas to the urban 

centers. CAS & UNICEF 
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3. Missie 

 

De Macina Foundation is voornemens om 

onderwijskundige hulp te verlenen aan kinderen in 

o.a. Kokrobite: een dorp in de regio van Accra. Dit 

doet de Macina Foundation voor alle kinderen, 

ongeacht hun religie of culturele achtergrond. De 

foundation wil hen beschermen tegen de gevaren 

van het straatleven en hen ondersteunen d.m.v. 

onderwijs, zodat ze kunnen participeren in de 

samenleving en de verantwoordelijkheid voor hun 

eigen toekomst kunnen nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stichting streeft ernaar een veilig domein te scheppen waarin kinderen zich geaccepteerd 

voelen, geïnspireerd worden en waar ze een elementaire en professionele 

computeropleiding krijgen, gedurende een korte of lange periode. De Macina 

computerschool zal zo een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de eigen kracht en 

zelfredzaamheid van kansarme Ghanese kinderen. 

Een belangrijk uitgangspunt in de missie van de Macina Foundation betreft het bevorderen 

van duurzaamheid, o.a. door de computerschool te stimuleren om een groot (lokaal) netwerk 

op te bouwen en op den duur onafhankelijk en zelfvoorzienend te worden. Dit doet de 

Macina Foundation door ‘ownership’ (zeggenschap over het project door lokale partners) op 

lokaal niveau te versterken en door structurele (financiële) hulp vanuit Nederland in de 

toekomst te verminderen. Zo worden onze partners in Ghana ondersteund bij hun plannen 

om inkomsten te genereren op lokaal niveau. In hoofdstuk 8 (‘Fondsenwerving en sponsors’) 

zal hier dieper op in worden gegaan. 
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4. Project: doelstellingen en werkwijze 

 

4.1 Doelstellingen 

Het doel van de stichting is het verdedigen van het recht op onderwijs van kinderen in 

Ghana, met als belangrijkste project de ‘Macina Computer School’, gelokaliseerd in 

Kokrobite. De school heeft als doel jonge mensen een veilige plek te bieden, waarin 

(computer)onderwijs in de vorm van een praktische opleiding het uitgangspunt vormt. 

De computerschool is bedoeld om kennis van de computer en zijn toepassingen toegankelijk 

te maken voor kinderen en – op den duur – certificaten uit te reiken. Ten eerste om bepaalde 

vaardigheden die kinderen hebben verworven op papier vast te leggen en ten tweede om de 

leerlingen te motiveren om door te leren en zich verder te ontwikkelen. 

De lange termijn doelstelling is dat de computerschool financieel onafhankelijk wordt (zie 

werkwijze). 

 

4.2 Werkwijze  

Vanuit de omliggende basisscholen in Kokrobite worden kinderen in contact gebracht met 

het computeronderwijs van de ‘Macina Computer School’. Op gezette tijden worden groepjes 

leerlingen vanuit de basisscholen in de buurt naar de computerschool gebracht en krijgen 

daar ter plekke uitleg en ondersteuning van de computerdocent van Macina, soms 

ondersteund door de docenten van de basisscholen zelf. 

De Macina Foundation kan vanuit deze centrale positie zoveel mogelijk leerlingen, docenten 

en/of schooldirecteuren bereiken. Het opbouwen en onderhouden van een netwerk van 

lokale samenwerkingspartners is dan ook een belangrijk element binnen de werkwijze van 

de Macina Foundation, omdat het project op die manier meer kans van slagen heeft en echt 

kan worden geïntegreerd in de bestaande lokale context. Door contacten met de chief van 

Kokrobite en de basisscholen van Kokrobite wordt de computerschool onderdeel van de 

lokale gemeenschap (op de website staan filmpjes van interviews met leerlingen en leraren 

van omliggende scholen die gebruik maken van de computerschool). 

De manager van de school zorgt voor een plan om inkomsten te generen voor de 

computerschool en het bestuur van de Macina Foundation in Nederland ondersteunt dit 

proces door regelmatig contact te onderhouden en schriftelijke rapportages te vragen. 

Verder levert de Macina Foundation op (in)directe wijze een bijdrage aan de lokale 

werkgelegenheid, bijvoorbeeld door gebruik te maken van diensten van lokale Ghanese 

professionals (zie ook hoofdstuk 7: ‘Resultaten in Ghana’). 
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5. De oprichting 

 

In januari 2012 werd de Macina Foundation opgericht met vier mensen in het bestuur van de 

stichting. In diezelfde maand zijn er 24 computers verscheept naar Ghana, die in februari 

arriveerden. De Ghanese manager, Mohammed Kamil, heeft de school geregistreerd in 

Ghana in maart 2012. Hij vond in diezelfde periode een lokaal voor de computerschool, 

waarvan de huur meteen werd vastgelegd voor de duur van twee jaar (de minimale periode). 

Er was nog geen meubilair in dit lokaal aanwezig en daar werd gedurende de maand april 

aan gewerkt: er werden speciaal bureaus gemaakt door een timmerman in de buurt van 

Kokrobite. 

Ook zijn er in die periode contacten gelegd met verschillende directeuren van (basis)scholen 

in de directe omgeving van de computerschool te Kokrobite. Alle contactpersonen binnen 

deze scholen reageerden zeer positief op de komst van de nieuwe Macina computerschool. 

Zij gaven aan dat er veel behoefte is aan computers, maar dat scholen door geldgebrek vaak 

niet in staat zijn (voldoende) computers aan te schaffen. 

In de maanden mei en juni werd het lokaal volledig ingericht met het splinternieuwe meubilair 

en werd er een officieel bord geplaatst boven het computerlokaal, met daarop de naam en 

het doel van de Macina Foundation. 

 

   
 Bord voor de ‘Macina Computerschool’    Manager met leerlingen 

 

 

 

http://www.macina.org/assets/Archief/_resampled/SetSize800600-DSC06804.JPG
http://www.macina.org/assets/Archief/_resampled/SetSize800600-Zussen-tot-en-met-Ghana-821.JPG
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6. Organisatie in Nederland en in Ghana 

 

6.1 Het bestuur van de Macina Foundation in Nederland 

Het bestuur van de Macina Foundation bestaat uit vier leden, v.l.n.r. op de foto: Jan-Dirk 

Reijneveld, Mamud Diallo, Herma Dorresteijn en Lucie Vogelaar. Joanne de Vletter staat hier 

niet op de foto, maar zij vervangt Jan-Dirk sinds september 2012. Het bestuur vergadert 

ongeveer 4 keer per jaar. Tussendoor worden extra afspraken gepland met bestuursleden 

onderling om te werken aan specifieke taken. 

 

 
 

Voorzitter: Mamud Diallo (47) groeide op in een arme wijk van Accra en woont sinds 1993 in 

Nederland, waar hij werkt bij ‘Exin Holding BV’. Hij is getrouwd met Herma Dorresteijn 

(secretaris). Zijn belangrijkste taak is de communicatie tussen het bestuur van de Macina 

Foundation in Nederland en de medewerkers in Ghana. Hij beschikt over een groot netwerk 

dat ondersteunend is voor de Macina Foundation, zowel in Nederland als in Ghana.  

 

Secretaris: Herma Dorrestijn (52) heeft jarenlange ervaring als kinderfysiotherapeute, zowel 

in Nederland als in Ghana. Ze houdt zich voornamelijk bezig met administratieve taken 

binnen het bestuur en zet zich in voor de fondsenwerving. Ze onderhoudt ook intensief 

contact met bestaande en potentiële sponsors en donateurs. Verder beheert en verkoopt zij 

o.a. Ghanese slippers en tassen om te verkopen ten bate van de Macina Foundation.  

 

Penningmeester (ex-bestuurslid): Jan-Dirk Reijneveld (47 jaar): werkt als coach en trainer 

vanuit zijn eigen bedrijf. Hij heeft geholpen bij het opstarten van de Macina Foundation, maar 

sinds juni 2012 heeft hij zijn functie neergelegd vanwege twee te drukke banen en zijn gezin.  

 

Algemeen bestuurslid Lucie Vogelaar (52) werkt sinds 1983 als logopedist met jonge 

kinderen, die slechthorend/doof zijn of spraak- en taalproblemen hebben. Tijdens haar studie 

werkte zij drie maanden op een dovenschool in Ouagadougou, Burkina Faso. Zij houdt zich 

voornamelijk bezig met de website en de vertaling daarvan in het Engels. Ook ondersteunt 

zij Macina met andere (PR-gerelateerde) zaken. 

 

Algemeen bestuurslid: Joanne de Vletter (29 jaar): studeerde in augustus 2012 

af (master ‘International Development Studies’, UU), en deed gedurende haar 

studie vier maanden onderzoek in Ghana. In mei 2012 bezocht zij de 

computerschool van Macina en is sinds september 2012 actief bij de stichting. 

Ze houdt zich o.a. bezig met het jaarverslag, PR en met de fondsenwerving.



10 
 

 

6.2 Lokale medewerkers van de Macina Foundation in Ghana 

In Ghana zijn verschillende personen betrokken bij de Macina Foundation. Ten eerste is er 

de manager Mohammed Kamil, een neef van Mamud (voorzitter bestuur), die bijna klaar is 

met zijn studie in Accra. Mamud en Kamil hebben wekelijks contact via mobiel en skype en 

in mindere mate via email. Mohammed Kamil voelt zich erg verantwoordelijk en is zeer 

secuur met zijn uitgaven: hij is eerder zuinig en denkt heel goed na voordat hij een 

investering doet (uiteraard altijd in overleg met het bestuur in Nederland). 

Daarnaast is er de docent Calvin Keah Dedzorgbe, die sinds september 2012 betrokken is 

bij de Macina Foundation. Doordeweeks en op zaterdag verzorgt hij de computerlessen voor 

basisschoolkinderen van scholen uit de buurt van Kokrobite en hij heeft goede contacten met 

deze omliggende scholen, waardoor hij als ‘netwerker’ van de Macina Foundation kan 

fungeren. Mede dankzij zijn inzet stond het totaal aantal ingeschreven leerlingen eind 

december 2012 op 94. 

 

            
Kamil, de manager van Macina in Ghana   Calvin, docent computerlessen in Kokrobite 

 

Verder is er nog Nash: een vertrouwde bekende van Mamud die veel zaken regelt in Ghana. 

Hij heeft gezag bij instanties en zogenaamde chiefs (dorps- of gemeenschapsoudsten) en hij 

fungeert als een soort supervisor voor de ‘Macina Computer School’.  

 

In het volgende hoofdstuk (‘Resultaten in Ghana’) is meer te lezen over het netwerk van de 

Macina Foundation op lokaal niveau in Ghana.  

 

 

http://www.macina.org/assets/Archief/_resampled/SetSize800600-Zussen-tot-en-met-Ghana-3.JPG
http://www.macina.org/assets/Archief/_resampled/SetSize800600-DSC06781.JPG
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7. Resultaten in Ghana 

 

7.1 Leerlingen ingeschreven en lessen gestart  

In september 2012 zijn de eerste lessen gestart en eind december 2012 waren er in totaal 94 

leerlingen ingeschreven voor computerlessen bij de Macina Foundation. Zowel de 

schooldirecteuren en docenten als de leerlingen van de omliggende basisscholen zijn erg 

enthousiast over de nieuwe computerschool. 

Eind 2012 waren er 12 computers aangesloten en in werking (de rest van de computers 

stond toen in opslag). In november bleken er regelmatig langdurige stroomonderbrekingen te 

zijn, waardoor de computerlessen werden belemmerd. Om die reden werd door de manager 

in Ghana een generator aangeschaft die kan voorzien in elektriciteit als de stroom uitvalt.  

 

 
Leerlingen op het splinternieuwe meubilair  

 

7.2 Dagelijkse praktijk in Ghana en reacties van leerlingen en docenten 

De school is gedurende de hele week open, maar wordt vooral op zaterdag druk bezocht. 

Dan komen er veel kinderen die in rijen op hun beurt staan te wachten om computerles te 

krijgen. De computerdocent en de manager zijn erg te spreken over de school en willen het 

project graag gaan uitbreiden. Manager Mohammed Kamil schreef in november 2012:  

  

“Hello! Greetings to all and sundry, may the Almighty Lord bless you all for the good work 

and help that you are doing to Macina Foundation. Macina is currently growing from strength 

to strength and is gaining popularity around the community and surroundings, for instance 

Tuba and Bortiano.” 

 

Een van de leerlingen liet een reactie achter op de facebookpagina van Macina:  

 

“WE LOVE U ALL FOR THE GOOD WORK SO FAR NOW I CAN USE THE COMPUTER 

THANK U MACINA MY NAME IS OWUSU FREMPONG”.  
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7.3 Lokale werkgelegenheid in Ghana 

De Macina Foundation draagt op verschillende manieren bij aan de lokale werkgelegenheid 

in Ghana. Zo zijn de manager en de docent, die begeleiding bieden aan de leerlingen en 

computerlessen verzorgen, beiden afkomstig uit de regio Accra. Daarnaast biedt de Macina 

Foundation ook kansen voor andere personen in en rondom Kokrobite die met hun diensten 

de computerschool mede mogelijk maken, zoals de timmerman die het meubilair leverde en 

de beheerder van het gebouw waarin de computerschool zich bevindt. Deze beheerder (een 

vrouw) verzorgt o.a. de bewaking van de vier ruimtes die het gebouw telt en onderhoudt 

contact met de manager van de Macina Foundation.  

 

 
Schoolkinderen komen aan en stromen het computerlokaal binnen (oktober 2012) 

 
7.4 Samenwerkingspartners van de Macina Foundation: nu en in de toekomst 

Om een verschil te kunnen maken ‘moeten we ergens beginnen, om ergens te komen’. Om 

de computerschool goed te laten functioneren, zijn we ervan overtuigd dat een betrouwbare 

organisatie nodig is die stevig is verankerd op lokaal niveau met voldoende 

samenwerkingspartners en sponsors. Op die manier kan de Macina Foundation haar 

activiteiten met een maximale effectiviteit uitvoeren.  

Momenteel werkt de Macina Foundation in Ghana intensief samen met omliggende scholen 

om de computerlessen in te kunnen roosteren en (groepjes) kinderen les te geven. Ook met 

andere lokale partners onderhoudt de Macina Foundation contact, zoals het lokale 

bedrijfsleven (o.a. voor de aanschaf van het meubilair, benodigde materialen en vanwege de 

internetaansluiting die op de planning staat).  

Verder werkt de ‘Macina Foundation’ samen met chiefs (leiders of dorpsoudsten) van de 

gemeenschap en de lokale overheid. De stichting wil in de toekomst ook Ghanese 

vrijwilligers (of vrijwilligers uit het buitenland) inzetten als belangrijke samenwerkingspartners 

bij het ondersteunen en/of uitbreiden van de computerschool. Zo wil de Macina Foundation 

bijvoorbeeld onderhandelen met bedrijven in Ghana over stage- en werkplaatsen voor 

studenten die een bijdrage kunnen leveren aan het project. Ook andere (lokale) NGO’s 

vormen een belangrijk aanknopingspunt voor de computerschool in Kokrobite. In de 

toekomst wil de stichting o.a. gaan samenwerken met: Warning Project (SAP), Chance-for-

children (organisatie in Accra), Ghana Academy Ball, Help-Alliance Project en Unidavida 

Projecten.  
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8. Fondsenwerving en PR in Nederland  

 

8.1 ‘Klein beginnen om ergens te komen’ 

De Macina Foundation heeft als motto: ‘we moeten klein beginnen om ergens te komen’ en 

om die reden voert de stichting vanuit Nederland heel bewust een beleid van ‘stap voor stap’ 

om het project zoveel mogelijk te professionaliseren. Omdat de stichting nog jong is en veel 

zaken nog moeten worden onderzocht, uitgeprobeerd en bekeken, voert de Macina 

Foundation een financieel beleid dat duurzaam is en gericht op een gestage groei en 

verzelfstandiging van de computerschool, zowel op korte als lange termijn. Hieronder volgen 

enkele aspecten binnen de beleidsvoering van de Macina Foundation in Nederland die deze 

visie onderbouwen. 

 

8.2 ANBI-status en donaties 

In januari 2012 is er een ANBI-status verkregen voor de Macina Foundation, waardoor giften 

van donateurs aftrekbaar zijn bij de belasting. In oktober 2012 is er een brief naar onze 

netwerken uitgegaan met het verzoek tot doneren. Dit leverde extra veel donaties op – tot 

wel 500 per donateur –, maar ook gedurende de rest van het jaar kwamen er veel donaties 

binnen op de bankrekening: in totaal 6378 euro (zie ook de jaarrekening van 2012).  

 

8.3 Sponsors in Nederland (een compleet overzicht in bijlage 1) 

De Macina Foundation is gezegend met verschillende sponsors in Nederland. De computers 

die naar Ghana zijn verscheept voor het project werden bijvoorbeeld geschonken door EXIN, 

waardoor het initiatief van de Macina Foundation in een stroomversnelling kwam. Verder 

heeft een van onze sponsors (Tandartsenpraktijk Schubertstraat Amsterdam) toegezegd om 

gedurende 5 jaar elk jaar €1000 te doneren d.m.v. een notariële schenking via 

Schenkservice. De website van de Macina Foundation werd mede mogelijk gemaakt door 

een van onze sponsors (Dertig Media).  

Een complete lijst van de bedrijven en instellingen die ons in 2012 hebben gesteund kunt u 

vinden aan het einde van dit jaarverslag (in bijlage 2). Namens de kinderen in Ghana danken 

we alle sponsoren dan ook (nogmaals) heel hartelijk voor hun fantastische steun! 

 

8.4 Interne activiteiten voor het genereren van inkomsten 

Om niet volledig afhankelijk te zijn van (onregelmatige) giften van donateurs, worden er 

verschillende financiële hulpbronnen aangeboord om de risico’s van de stichting zoveel 

mogelijk te beperken. Zo heeft de stichting in Nederland verschillende acties ondernomen 

om geld in te zamelen, zoals het verkopen van spullen en het organiseren van een 

benefietfeest. 

Op 5 mei 2012, tijdens de jaarlijkse vrijmarkt in Lombok (Utrecht), stond de Macina 

Foundation met een stand waar allerlei spullen werden verkocht om geld in te zamelen voor 

de computerschool in Kokrobite. Bijzonder was dat ook donateurs van Macina spontaan 

allerlei spullen schonken om de opbrengst van de marktverkoop te kunnen verhogen. In 

totaal werd er voor ruim €300 aan spullen verkocht op deze vrijmarkt. 

Daarnaast verkoopt de Macina Foundation in Nederland het hele jaar door verschillende 

producten uit Ghana, zoals tassen en slippers die met de hand gemaakt zijn. De slippers zijn 

van gekleurd leer en worden gemaakt door een ambachtelijke schoenmaker en zijn 

medewerkers in Kumasi (midden-Ghana). De winst van deze producten gaat rechtstreeks 

naar de stichting (zie foto’s). 
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        Medewerker van schoenmaker in Kumasi  Leren slippers in verschillende kleuren 

 

Eind 2012 werden er bovendien voorbereidingen getroffen voor een benefietfeest ter 

gelegenheid van het eenjarige bestaan van de Macina Foundation. Dit feest was een initiatief 

om extra geld op te halen voor de stichting, maar vooral ook om onze donateurs te bedanken 

en hen op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen van de computerschool in 

Ghana. Zo werden er bijvoorbeeld verschillende foto’s en filmpjes vertoond van het project, 

was er een Ghanese band met live muziek (Hadinkai) en werden heerlijke Ghanese hapjes 

en drankjes te koop aangeboden. Het feest vond plaats vlak na het einde van 2012 (op 26 

januari 2013) en het was een groot succes. Meer informatie over dit feest kunt u lezen in het 

volgende jaarverslag van 2013.  

 

8.5 PR in Nederland 

De Macina Foundation heeft een website laten maken - in het Nederlands en Engels - en 

een facebookpagina die zowel door mensen in Nederland als in Ghana werd bezocht. 

Daarnaast is er een folder ontworpen, zijn er visitekaartjes gemaakt en werd er een 

nieuwsbrief verstuurd om donateurs op de hoogte houden en (extra) donaties binnen te 

halen voor de stichting.  

Om de transparantie van het werk van de Macina Foundation te verhogen werden o.a. foto’s 

en filmpjes gemaakt van de opstartende en draaiende computerschool. Op die manier is het 

project onder de aandacht gebracht bij een groeiend aantal mensen in Nederland en werden  

donateurs op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen. Naast het inzamelen van 

geld in Nederland vindt de Macina Foundation het namelijk belangrijk om bewustwording 

over de problematiek rond onderwijs in Ghana te vergroten.  

 

In het volgende hoofdstuk volgt een SWOT-analyse met daarin de sterktes, zwaktes, kansen 

en bedreigingen van en voor de Macina Foundation. 

http://www.macina.org/assets/Archief/_resampled/SetSize800600-P1000807.JPG
http://www.macina.org/assets/Archief/_resampled/SetSize800600-P10.JPG
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9. SWOT-analyse 

In dit hoofdstuk volgt een SWOT-analyse. SWOT staat voor de Engelse termen: Strengths, 

Weakneses, Opportunities en Threats, ofwel: sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. In 

elk vak is puntsgewijs aangegeven welke aandachtspunten relevant zijn voor (het 

voortbestaan van) de Macina Foundation.  

 

Sterktes 

- De computerschool bevindt zich op 
een zeer centrale locatie: met veel 
basisscholen in de directe omgeving 

- Macina voert een bewust financieel 
beleid in NL door een sterk 
risicomanagement en het 
organiseren van activiteiten om 
meerdere inkomstbronnen te hebben  

- Er is zeer frequent en intensief 
contact tussen de Macina Foundation 
in NL en de partner (manager) in GH 

Zwaktes 

- Er zijn nog te weinig structurele 
sponsors die het voortbestaan van 
de Macina Foundation garanderen 

- Op dit moment kunnen bepaalde 
resultaten nog onvoldoende gemeten 
worden, mede omdat de school nog 
geen officieel certificeringssysteem 
heeft geïmplementeerd 

- Ondanks het intensieve contact met 
manager in GH is het soms lastig om 
de computerschool op afstand mede 
te ‘besturen’ vanuit Nederland 

Kansen 

- Door de computerschool ook deels in 
te zetten als internetcafé (met 
kopieer- en printservice) kunnen in 
de toekomst lokaal extra inkomsten 
worden gegenereerd 

- Nu de school eenmaal goed loopt 
kunnen extra fondsen worden 
aangeschreven in NL en/of GH 

- De invoer van een systeem waarbij 
leerlingen certificaten kunnen 
behalen zou het concept van Macina 
versterken, omdat de resultaten dan 
meetbaarder (SMART) worden  

Bedreigingen 

- Aantal donateurs/sponsors en de 
hoogte van hun giften zou kunnen 
verminderen na de start van het 
project  

- Het momenteel gratis aanbieden van 
de computerlessen zou mogelijk 
problemen op kunnen leveren in de 
toekomst, wanneer de 
computerschool wil verzelfstandigen 
(dan zijn lokale inkomsten cruciaal) 

- Bepaalde scholen stellen geen 
lesuren beschikbaar voor 
computeronderwijs, waardoor 
sommige leerlingen alleen op 
zaterdag kunnen komen 

10. Jaarrekening 2012 

  

    
Inkomsten 
  
  

  
  
  

Uitgaven 
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Herkomst: Bedrag     Kostenpost-Nederland Bedrag 

Donaties 6378     Verschepen computers 450 

Rommelmarkt 300     Externe DVD-driver 39 

Tassen + Slippers 200     Notaris 457 

        Schenkservice kosten 120 

        Kosten bank 82 

        Telefoonkosten NL-GH 120 

        Cursus fondsenwerving 75 

        4 x lunch 14 

        Kosten Kamer v. koophandel 24 

        Subtotaal Nederland: 1381 

        
 
Kostenpost-Ghana 

 

        
Inrichting leslokaal + Transportkosten 997 

        Huur lokaal voor 2 jaar 960 

        Elektriciteit en internet 200 

        Personeelskosten 1000 

        
Administratie en onvoorziene kosten 

114 

Totaal inkomsten 6878      Subtotaal Ghana: 3271 

            

Saldo bank 31-12 2226     Totaal uitgaven 4652 

 

 

Toelichting op de jaarrekening 

Zoals te zien is in de eindbalans van 2012 zijn zowel eenmalige als terugkerende kosten 

verwerkt. Zo hoeven de eenmalige hoge kosten voor de notaris en het verschepen van de 

computers bijvoorbeeld niet meer betaald te worden (tenzij er nieuwe computers nodig zijn).  

Jaarlijks terugkomende kosten zijn o.a. de salarissen voor de manager en de docent. De 

manager kreeg €100 per maand en de docent €80 per maand. In 2012 zijn er in totaal €1000 

aan salariskosten gemaakt voor Macina. Ten eerste 6 x 100 (€600) voor de manager; ten 

tweede 4 x 80 (€320) voor de docent en tot slot nog €80 aan transactiekosten. 

De belangrijkste inkomsten in 2012 waren de giften van bedrijven en van particuliere 

donateurs, maar ook de zelf gegenereerde inkomsten d.m.v. marktverkopen (w.o. slippers en 

tassen) vormden een deel van het budget: 500 euro van de 6.878 euro in totaal.  

 

Hierna volgt een aantal bijlagen. 
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Bijlage 1: Sponsors van de Macina Foundation  

 
De Macina Foundation wordt naast familie en vrienden uit het netwerk van de bestuursleden 

gesponsord door bedrijven, organisaties en fondsen. Hieronder volgt een overzicht van de 

sponsors die ons steunden in 2012.  

 

1. Dankzij het bedrijf Exin uit Utrecht ontving Macina maar liefst 24 computers, die konden 
worden verscheept naar Accra in Januari 2012. 

 

The global certification company for information Management 
http://www.exin.com 

 

2. De website van de Macina Foundation is kosteloos gerealiseerd door ‘Dertig Media’: 

 

http://www.30.nl 
 
 

3. Het bedrijf ‘Coaching op Werkplek’ van Jan-Dirk Reijneveld ondersteunde Macina 
financieel en bij de oprichting van de stichting (o.a. qua management): 

 

http://www.coachingopdewerkplek.nl 
 

http://www.exin.nl/
http://www.30.nl/
http://www.coachingopdewerkplek.nl/
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4. Mamud en Herma volgden een training bij “Tools4Life”, die hen de inspiratie heeft 
gegeven om het computerschoolproject van de Macina Foundation te starten. 

Link: Tools4Life Academy 

 

 
5. Tandartsenpraktijk Schuberstraat uit Amsterdam 

http://tandartsenpraktijkschubertstraat.nl 
 
 

6. Huisartsenpraktijk van Noort/ van der Pol 
http://www.docvadis.nl/vannoortenvanderpol 
 
 

7. Orion bv 
http://www.orionun2315.nl 
 
 

8. ‘Onze Lieve Vrouwe’, te Bussum  

http://tools4life.nl/
http://tandartsenpraktijkschubertstraat.nl/
http://www.docvadis.nl/vannoortenvanderpol
http://www.orionun2315.nl/
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Bijlage 2: Begroting en dekkingsplan 2013 

 

Op de agenda voor 2013: internetverbinding, kopieer- en printservice en diploma’s 

Er zijn plannen om een kopieermachine te kopen en een internetcafé te starten, zodat de 

school op die manier zelf geld kan gaan genereren op lokaal niveau. De kopieer- en 

printservice vormen – behalve voor de leerlingen en particulieren uit de buurt – ook een 

interessante mogelijkheid voor de omliggende scholen, omdat zij vaak verstoken zijn van dit 

soort basale hulpmiddelen. Voor 2013 staan bovenstaande zaken ingepland. Eerst zal 

gezocht worden naar een zo goed en betaalbaar mogelijk systeem om internet aan te 

sluiten, waarna ook een printer en een kopieermachine zullen worden aangeschaft. 

Tot slot wil de Macina Foundation in 2013 een systeem realiseren waarin de leerlingen van 

de computerschool verschillende certificaten kunnen ontvangen, via het maken van 

opdrachten in bijvoorbeeld Word en Excel of gerelateerd aan internetgebruik. 

Vanuit Kokrobite is o.a. de vraag gekomen om de Macina Computer School uit te breiden en 

het bestuur gaat in 2013 onderzoeken wat mogelijk is. 

 

Begroting Macina Foundation 2013 
   

     

 
        

Post Eenheid 
Bedrag per 
eenheid Aantal    Begroot € 

Kosten in NL         

Telefoonkosten NL-GH 12 10 p/maand   120 

Benefietfeest 1     300 

      
 

  

Kosten in Ghana         

Elektriciteit en internet 12 25 p/m   300 

Hek plaatsen om bouwterrein 1     600 

Salaris Manager 12 100 p/m   1200 

Salaris Docent 12 80 p/m   960 

Aanschaf van kopieermachine 1     300 

Onderhoud van computers 4 50   200 

          

Subtotaal                      3.980  

Organisatiekosten                          398  

Onvoorzien                          199  

 
Totaal                € 4.577 

      
 
Hieronder het dekkingsplan (z.o.z.) 
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    Dekkingsplan Aanvraag 
   Donaties                2.577  
   Benefietfeest                  600  
   Opbrengst verkopen Ghanese 

goederen                  200  
   Opbrengst rommelmarkt                  200  
   Sponsors               1.000  
   Totaal       € 4.577  
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Bijlage 3: Stoomdiagram (plan voor de oprichting van de computerschool) november 2011 

 

 
Computerschool in Kokobrite, Ghana 
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Bijlage 4: Vijfjarenplan  

 
2012 

 Inschrijven van Macina foundation bij de Register General Center Accra- Ghana. 

 Begin van Macina Computerschool in Kokrobite (Accra) Ghana. 

 Huur van locatie voor de school en zorg voor schoolfaciliteiten in Kokrobite. 

 Financiering vaststelling: 1-Salaris van de docent. 2-Salaris van de manager. 

 Macina computerschool certificeren. 

 Begroting en dekkingsplan voor 2013 maken. 

 

2013 

 Plan en uitvoering voor het genereren van inkomsten in Ghana o.a. door internetcafé 

te starten en fotokopieerapparaat aan te schaffen. 

 Werkbezoek van Nederlandse bestuursleden aan de computerschool en contacten 

leggen met de lokale overheid en chief (dorpsoudste) in Kokrobite. 

 Intensief overleg tussen Nederlands bestuur en lokale partner in Ghana over de 

voortgang van het project. 

 Aanschaf van lesmateriaal in Ghana door leraar van de computerschool.  

 Certificaten ontwerpen om resultaten van leerlingen te kunnen toetsen. 

 Fondsenwerving in Nederland m.b.v. benefietfeest en verkoop van Ghanese tassen, 

slippers en tweedehands spullen op vrijmarkt. 

 Verspreiden van informatie in Nederland over de onderwijssituatie in Ghana m.b.v. 

PR-activiteiten. 

 Begroting en dekkingsplan voor 2014 maken. 

 

2014 

 Onderzoek naar haalbaarheid van het bouwen van de school op nieuwe locatie. 

 Lokale partner ondersteunen in het plan en de uitvoering van het genereren van 

inkomsten in Ghana. 

 In Nederland fondsenwerving voortzetten en informatie verspreiden over de 

onderwijssituatie in Ghana. 

 Begroting en dekkingsplan voor 2015 maken. 

 

2015 

 Computerschool uitbreiden, nieuw gebouw. 

 Samenwerken met ICT-instanties in Ghana. 

 Examen certificeren met internationaal erkend certificaat. 

 Begroting en dekkingsplan voor 2016 maken. 

 

2016 

 Uitbreiding van de klaslokalen. 

 Uitbreiding van management en personeel. 

 Exit strategie voorbereiden voor verzelfstandiging van de computerschool in nauwe 

samenwerking met de lokale partner (Macina Foundation Ghana).  

 Begroting en dekkingsplan voor 2017 maken. 


