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Voorwoord 

 

Welkom als (nieuwe) lezer van dit jaarverslag! 
De Macina Foundation is een Nederlandse stichting die onderwijs mogelijk maakt voor 
kinderen in Ghana. Ons doel is het ondersteunen van computeronderwijs voor kinderen in 
Kokrobite, een vissersdorp nabij Accra, zodat de kansen van kinderen worden vergroot en zij 
zich kunnen ontwikkelen. Op weg naar een kansrijke toekomst! 
In 2014 hebben we enorme sprongen gemaakt. Onze dank voor alle steun en giften van 
zovelen is dan ook groot. 
Samen met onze hardwerkende partners in Ghana hebben we veel vertrouwen in nog meer 
groei en een uitbreiding van de computerschool. 
 
Hartelijk dank namens het voltallige bestuur: 
 
Mamud Diallo 
Lucie Vogelaar 
Joanne de Vletter 
Herma Dorresteijn. 
 
April 2015 

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 kinderen met beperkte 
scholingsmogelijkheden te herstellen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ons motto: 'We moeten ergens beginnen 

om ergens te komen'. 
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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 biedt onderwijskundige hulp 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. 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. De Ghanese manager, Mohammed Kamil, heeft de school geregistreerd in Ghana. 
De computerschool is gevestigd in een gehuurd lokaal. In de beginperiode zijn meteen 
contacten gelegd met verschillende directeuren en medewerkers van (basis)scholen in de 
directe omgeving van de computerschool.  
Alle contactpersonen binnen deze scholen reageerden zeer positief en 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 zomer van 2012 werd het lokaal volledig 
ingericht met nieuw meubilair. Ook werd een officieel bord geplaatst boven het 
computerlokaal van de Macina Foundation. 
 

 

 
Bord van de Macina Computerschool    Manager met leerlingen 
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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: Mamud Diallo, Herma 
Dorresteijn, Lucie Vogelaar en Joanne de Vletter. Het bestuur vergadert ongeveer 4 keer per 
jaar. Tussendoor wordt regelmatig (elke week) gemaild en/of gebeld tussen de 
bestuursleden in Nederland en worden onderling extra afspraken gepland. Ook wordt er 
wekelijks contact onderhouden vanuit Nederland met de manager van de Macina Foundation 
in Ghana. 
 

        
 

V.l.n.r.: Mamud, Herma, Lucie, Joanne 
 
 
Voorzitter: Mamud Diallo (49 jaar) 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 en de financiële 
administratie. Hij beschikt over een groot netwerk dat ondersteunend is voor de Macina 
Foundation, zowel in Nederland als in Ghana.  
 
Secretaris: Herma Dorresteijn (54 jaar) heeft jarenlang 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 verkoopt zij o.a. 
Ghanese slippers en tassen ten bate van de Macina Foundation.  
 
Algemeen bestuurslid Lucie Vogelaar (54 jaar) 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 (31 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. 
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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. Mamud en Kamil hebben wekelijks contact via mobiel, skype 
en via email. De docent van de computerschool is Calvin Keah Dedzorgbe. Hij is sinds 
september 2012 werkzaam voor de Macina computerschool. Doordeweeks en op zaterdag 
verzorgt hij computerlessen voor basisschoolkinderen van scholen uit de buurt van 
Kokrobite. Hij heeft goede contacten en een groot netwerk in Kokrobite, waardoor hij als 
‘netwerker’ van de Macina Foundation kan fungeren. 
Tot slot is er nog een derde persoon actief voor de Macina Foundation: Nash. Hij is de 
supervisor in Ghana en regelt onder meer juridische zaken, ook voor de bouw van de nieuwe 
computerschool, en hij onderhoudt contacten met de chief van Kokrobite. Hij heeft 
jarenlange ervaring op het gebied van o.a. bouwprojecten. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nash, supervisor Macina Foundation Ghana 
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7. Resultaten in Ghana 

7.1 Leerlingen en lessen 

In 2014 zijn 47 leerlingen ingeschreven. In 2013 waren er meer leerlingen ingeschreven, 
maar deze kwamen onregelmatig. De huidige groep leerlingen komt frequenter. Er is een 
groep kinderen die heel vaak komt (ongeveer de helft) en een groep die minder vaak komt. 
De verdeling jongens/meisjes is ongeveer 60/40. De leeftijden variëren van 4 tot 27 jaar en 
ongeveer 80% van de kinderen is tussen de 7 en 15 jaar.  
De meeste kinderen komen uit Kokrobite en een aantal kinderen komen uit de omliggende 
dorpen Oshieyie en Bortiano, 2-3 kilometer vanaf Kokrobite. Er zijn kinderen die met de 
schoolbus komen, maar veel kinderen komen lopend naar de computerschool. De meeste 
lessen worden na schooltijd en op zaterdagen gegeven. In de schoolvakanties worden er 
speciaal lessen aangeboden.  
Er is contact met de leraren van deze scholen: Bokemy Academy en Oshieye L.A. Basic 
School. De leraren van deze scholen helpen ook bij het geven van de computerlessen. 
 

         
 
De lessen worden op verschillende niveaus aangeboden en op verschillende onderdelen: 

- introductie van de computer  
- leren typen (methode Mavis Beacon)  
- Word Pad, Paint, Microsoft Word and Power Point 
- gebruik van internet en email.  

Er wordt gebruik gemaakt van de ICT-lesboeken van de methode "Excellent Computer 

Skills". Deze boeken worden ook op de scholen gebruikt. 

 

7.2 Macina Computer Lab Kokrobite  

In 2014 waren 12 computers aangesloten en in werking, inclusief twee  printers. De 
computertafels zijn aangepast door een lokale timmerman, zodat de keyboards beter 
gebruikt kunnen worden. In juni kreeg de Macina Foundation een kopieermachine van 
Adphys Fysiotherapiecentrum Lombok. Deze machine werd door Safaaya Cargo naar 
Ghana verscheept. 
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Internetcafé in werking 
Gedurende het hele jaar heeft het internetcafé gefunctioneerd. Er kwamen minder mensen 
dan verwacht. Waarschijnlijk krijgen steeds meer mensen via hun mobiele telefoon toegang 
tot internet. 

 

7.3 Uitbreiding van de computerschool en bibliotheek 

Vanaf begin 2014 was Kamil, onze manager in Ghana, bezig met het kopen van een stuk 
grond in Kokrobite om een nieuwe school met bibliotheek te gaan bouwen. De aanvraag van 
de eigendomspapieren bij het Ghanese Kadaster-kantoor duurde lang. Half mei bleek dat de 
verkoper niet de eigenaar was en dus konden we het land niet kopen. Kokrobite ligt dicht bij 
de hoofdstad Accra en de vraag naar grond is daarom groot en het aanbod is klein. 
Kamil ging opnieuw op zoek naar land of andere mogelijkheden om de computerschool uit te 
kunnen breiden. Er waren verschillende opties, o.a. een stuk land dat niet in het centrum van 
het dorp lag maar wel beschikbaar was. Het nadeel is men er niet snel zou komen omdat het 
te ver af ligt van het centrum. In juli had Kamil contact met een man die een stuk grond heeft 
op een centrale plek in het dorp. Hij woont er zelf en had ruimte om er een gebouw bij te 
zetten. Ook was hij zeer enthousiast over het idee van een computerschool en bibliotheek. In 
september 2014 zijn de onderhandelingen gestart en eind september werd het leasecontract 
getekend (het leasen van grond is een gebruikelijke constructie in Ghana). De Macina 
Foundation kon de grond voor 20 jaar gebruiken en er een nieuwe school op bouwen. Een 
andere reden waarom de bouw vertraagd werd hangt samen met een vervelende 
gebeurtenis: eind november kreeg Kamil een ongeluk met de brommer in Accra. Daarbij brak 
hij zijn been en moest weken, zelfs enkele maanden herstellen. Het voorbereidend werk voor 
de bouw van het Macina kenniscentrum en de bibliotheek kwam daardoor helaas stil te 
liggen. De coördinatie van het bouwproject van het nieuwe kenniscentrum werd begin 2015 
door supervisor Nash opgepakt. Nash bedacht dat kopen van land veel minder financiële 
onzekerheid zou geven voor de toekomst voor Macina en na overleg met het bestuur is hij 
opnieuw de mogelijkheden gaan verkennen. Op de website kunt u de actuele informatie 
lezen. 

7.4 Lokale werkgelegenheid in Ghana 

De Macina Foundation draagt op verschillende manieren bij aan de lokale werkgelegenheid 
in Ghana. De manager en de docent zijn beiden afkomstig uit de regio Accra. Daarnaast 
biedt de Macina Foundation 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 in de toekomst mogelijk meer opdrachten van Macina krijgt. Verder is 
de beheerder van het gebouw waar de computerschool zich bevindt direct betrokken bij het 
werk van Macina. Zij verzorgt o.a. de bewaking van de vier ruimtes die het gebouw telt en 
onderhoudt contact met de manager Kamil. 
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7.5 Samenwerkingspartners van de Macina Foundation 

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). 
Verder werkt de ‘Macina Foundation’ samen met de lokale chief (dorpsoudste) van Kokrobite 
en heeft al meerdere bezoeken aan hem gebracht, zowel door Nederlandse bestuursleden 
(Herma en Mamud) als door het personeel van de Macina Foundation in Ghana.  
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.  
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8. Fondsenwerving en PR in Nederland  

8.1 Veel financiële inkomstenbronnen afgelopen jaar. 

In 2014 is de Macina opnieuw actief bezig geweest met het werven van fondsen. Dit heeft 
een spectaculair resultaat opgeleverd! Vanuit verschillende organisaties en individuele 
mensen zijn gulle donaties gedaan, waaronder ook van bedrijven. Hieronder vindt u een 
overzicht van onze belangrijkste inkomstenbronnen in 2014 die we dankzij fondsenwerving 
hebben binnengekregen (of nog krijgen). 
Ons motto is: “We moeten ergens beginnen om ergens te komen.” In deze fase waarin we 
aan het groeien zijn, op weg naar de uitbreiding van de computerschool in Ghana, is dit 
motto nog steeds van kracht. We zijn gericht op een gestage groei en verzelfstandiging van 
de computerschool, zowel op korte als op lange termijn. Het is geweldig om te zien hoeveel 
mensen, organisaties en bedrijven zich geroepen voelen om daarbij te helpen!  

8.2 Vaste sponsors in Nederland  

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. 
Ook in 2014 hebben zij gulle donaties gedaan, waaronder twee kopieermachines om naar de 
computerschool te verschepen (zie 8.6). 
Een andere vaste en terugkerende sponsors is Peter Dieperink van Tandartsenpraktijk 
Schubertstraat in Amsterdam. Hij heeft toegezegd om gedurende 5 jaar elk jaar €1000 te 
doneren vanaf 2012 d.m.v. een notariële schenking via Schenkservice. De website van de 
Macina Foundation werd mogelijk gemaakt door Dertig Media. Nog steeds kunnen we hen af 
en toe vragen stellen over het bijhouden van onze website.  

8.3 Studentenvereniging Veritas uit Utrecht 

Gedurende 2014 heeft Studentenvereniging Veritas heel veel mooie acties georganiseerd 
om geld op te halen voor Macina! Dit hebben zij gedaan in het kader van hun 125-jarig 
bestaan. Voor dit speciale lustrumjaar werd de Macina Foundation verkozen tot goed doel, 
wat inhield dat verschillende commissies binnen Veritas, zoals Lamento (commissie voor 
ontwikkelingssamenwerking), de Lustrumcommissie en de Benefietcommissie, allerlei 
activiteiten organiseren. Daarbij ging (een deel van) de opbrengst naar de Macina 
Foundation: iets waar we uiteraard heel erg blij en dankbaar voor zijn!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentenvereniging Veritas       Lamento, commissie OS  Lustrumcommissie 

 

Naast veel interne (kleinere) activiteiten, organiseerde de Benefietcommissie in 

samenwerking met Lamento en andere leden van Veritas een heel bijzonder evenement: het 

Benefietconcert! Deze activiteit was georganiseerd voor zowel leden van Veritas als mensen 

van buitenaf. Het Benefietconcert vond plaats in Park Lepelenburg in Utrecht.  

De sfeer was goed en er traden verschillende leuke bands op. Macina stond met een grote 
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kraam vol Ghanese spullen op het veld. Dit maakte dat we goed zichtbaar waren als goed 

doel van het Benefietconcert, juist ook voor al die mensen die zich met hart en ziel hadden 

ingezet om dit mooie evenement mogelijk te maken. Er werd ook Afrikaanse trommelmuziek 

gemaakt op het veld: al met al een relaxte en ietwat ‘exotische’ sfeer… 

   

    
  Enthousiaste muzikanten tijdens Benefietconcert                     Lootje voor het goede doel! 

 

Tijdens het Benefietconcert is het bestuur van de Macina Foundation naar voren gekomen 

om over de stichting te vertellen en het geld dat nodig is voor de uitbreiding van de 

computerschool in Ghana (foto links). De Ghanese tassen, slippers en sieraden waren erg in 

trek bij de Utrechtse studenten (foto rechts). 

 

      
 

De totale opbrengst van alle activiteiten die Veritas voor Macina heeft georganiseerd, werden 

geschat op maar liefst 6.000 euro! Een fantastisch resultaat. De financiële afwikkeling heeft 

echter nog niet volledig plaatsgevonden, dus we zullen nog even geduld moeten hebben. 

Met onze bouwplannen in het verschiet en de andere inkomsten die in 2014 en 2015 zijn 

binnengekomen, komt dit als een groot geschenk.  
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8.4 Sponsorloop door Sikke van der Meulen: een geweldige prestatie! 

Een andere fantastische actie in 2014 was het werven voor Macina door collega van Mamud: 
Sikke van der Meulen. Hij heeft een geweldige prestatie geleverd door 110 km te lopen, iets 
wat hij nooit eerder heeft gedaan. In een interview met de krant zei hij: “Dit wordt mijn 
grootste uitdaging ooit.” 
 

 
 
In de aanloop naar deze topprestatie heeft hij ontzettend actief geworven voor de uitbreiding 
van onze computerschool. Dit heeft geleid tot het spectaculaire bedrag van bijna € 2500! Een 
deel van het Macina-bestuur heeft Sikke onthaald toen hij over de finish kwam. Er waren 
voor dit evenement speciaal prachtige t-shirts gedrukt met het logo van Macina. 
   

        
 

En… hij heeft het gered! Goed voor 2.462 euro… geweldig, Sikke!!! 
Dank namens de kinderen in Kokrobite  
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8.5 Rommelmarkten: het was weer een groot succes! 

 
In 2014 stond Macina voor de derde keer op rij op de rommelmarkt in de Utrechtse wijk 
Lombok. Daar wordt jaarlijks op 5 mei een markt gehouden als onderdeel van de Lombok 
Straatfeesten. Honderden Lombokkers verkopen daar hun tweedehands of zelfgemaakte 
spullen op deze markt. De rommelmarkt tussen de Abel Tasmanstraat, Kanaalstraat, 
Leidsekade en de Billitonkade is een van de grootste en drukste markten in de gemeente 
Utrecht en staat ook bekend als een van de gezelligste!  
Alleen mensen uit de wijk zelf mogen op deze markt staan. De Macina Foundation was ook 
vertegenwoordigd met een stand die mooi was aangekleed met doeken uit Ghana en een 
spandoek van de Macina foundation. De totale opbrengst voor Macina bedroeg € 644,00.  
 

         
 Lombok    Markt Laan van Nieuw Guinea 
 

In september stond de Macina Foundation met een Afrikaanse marktkraam op de Laan van 
Nieuw Guinea in Utrecht (zie facebook). 
 
Naast de verkoop van (tweedehands) geschonken en gekregen spullen verkoopt de Macina 
Foundation in Nederland het hele jaar door verschillende producten uit Ghana, zoals tassen 
en slippers die met de hand gemaakt zijn (zie foto’s). De slippers zijn van gekleurd leer en 
worden gemaakt door een ambachtelijke schoenmaker en zijn medewerkers in Kumasi, in 
midden-Ghana. De winst van deze producten gaat rechtstreeks naar de stichting.  
Helaas werden deze Ghanese producten bijna niet verkocht tijdens de markt op 5 mei in 
Lombok: ze waren wel heel erg gewild (!), maar de meeste mensen die langskwamen 
vonden het te duur. Het grootste deel van het publiek daar gaat toch voor de koopjes… 
 

         
          Ghanese tassen    Handgemaakte leren slippers uit Ghana 
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8.6 Overige sponsors in 2014 

Rabobank 
In 2014 is een aanvraag gedaan door het bestuur van de Macina Foundation in NL bij 
RaboShare4More. Deze aanvraag was bedoeld voor de inventaris van de nieuwe 
computerschool en voor trainingskosten van het personeel van Macina in Ghana.  
De Macina kreeg een prachtig bedrag voor deze bestemming: 3.300 euro! Dit bedrag is wel 
geoormerkt, dus gegeven op voorwaarde dat het geld ook daadwerkelijk aan deze specifieke 
posten wordt besteed. Daar wordt hard aan gewerkt in 2015. 
 
Kopieermachines door Exin 
Door het bedrijf Exin uit Utrecht werd in 2014 opnieuw een gulle gift gedaan voor de 
computerschool: twee grote kopieermachines. Deze kopieermachines werden volledig 
geschonken door Exin, onze sponsor die ook alle computers doneerde voor de 
computerschool in Ghana. De kopieermachines zijn in juni 2014 verscheept. Helaas bleek 
dat er tijdens het transport iets was beschadigd aan de apparaten. Het transportbedrijf heeft 
aangegeven te willen meewerken om de machines te repareren. Zodra we hier duidelijkheid 
over hebben, zullen we dit communiceren. 

 

     
Twee kopieermachines geschonken door onze eerste en trouwe sponsor Exin 

 

8.7 PR in Nederland 
Ook in 2014 is veel geïnvesteerd in betere PR en meer bekendheid om de Macina 
Foundation onder de aandacht te brengen. We hebben een promotiefilmpje laten maken 
voor de fondsenwerving voor de uitbreiding van de school. Sinds de oprichting in 2012 heeft 
Macina een website in het Nederlands en Engels en een facebookpagina die zowel door 
mensen in Nederland als in Ghana wordt bezocht. Daarnaast is er een folder en zijn er 
visitekaartjes. Op de website en op facebook worden nieuwsberichten geplaatst, maar ook 
benaderen we ons netwerk van sponsors en donateurs via een mailing.  
Om de transparantie van het werk van de Macina Foundation te verhogen worden foto’s en 
filmpjes geplaatst van de activiteiten in en om de computerschool in Ghana. 
 
Dankzij veel verschillende activiteiten die door Macina zelf of in samenwerking met onze 
stichting werden georganiseerd, zijn honderden mensen geïnformeerd over het hoe en 
waarom van de computerschool in Ghana. Mensen zijn heel geïnteresseerd als we uit onze 
eigen ervaring vertellen hoe het leven in Ghana is en hoe het onderwijs voor kinderen eruit 
ziet (Herma en Mamud van het bestuur bezoeken elke twee jaar de computerschool in 
Ghana). Het is mooi als mensen beseffen dat computers en internet niet voor iedereen 
vanzelfsprekend zijn. 
 
In het volgende hoofdstuk volgt een SWOT-analyse met daarin de sterktes, zwaktes, kansen 
en bedreigingen van en voor de Macina Foundation. 
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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 centrale locatie: met veel 
basisscholen in de directe omgeving 

- Macina voert een financieel beleid in 
NL door het organiseren van 
activiteiten en (daarmee) het 
genereren van verschillende 
inkomstenbronnen  

- Er is frequent contact tussen de 
Macina Foundation in NL en de 
partnerorganisatie in GH, zowel met 
de manager als de supervisor in GH 

Zwaktes 

- De aankoop van grond en de start 
van de bouw van een nieuwe school 
duren langer dan verwacht vanwege 
obstakels in Ghana 

- Ondanks de enorme groei aan 
inkomsten in NL, heeft de Macina 
Foundation in GH nog onvoldoende 
inkomsten kunnen genereren op 
lokaal niveau (punt van aandacht) 

- Er is een begin gemaakt met het 
certificeringssysteem, maar er is 
behoefte aan professionalisering om 
de geloofwaardigheid te vergroten  

Kansen 

- Dankzij grote giften van sponsors en 
donateurs kan de bouw van de 
computerschool beginnen 

- De grote kopieermachine kan een 
goede bron van inkomsten zijn 

- Bibliotheek kan voorzien in de 
behoefte aan leesmateriaal voor de 
community en scholen in de regio 

- De toenemende vraag vanuit de 
community naar computeronderwijs 
maakt dat de school kan uitgroeien 
tot een plek van betekenis  

Bedreigingen 

- Het bouwen van de nieuwe school 
zal veel tijd en energie gaan kosten, 
een risicovolle onderneming 

- Een grotere school zal meer vergen 
van het management om alles goed 
te laten verlopen 

- Bepaalde basisscholen stellen nog 
steeds geen lesuren beschikbaar 
voor computeronderwijs, waardoor 
niet alle leerlingen les kunnen krijgen 
(m.u.v. zaterdag) 
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Bijlage 1 

Jaarrekening 2014: 
 

Inkomsten 

€ 1468,10 banksaldo 01-01-2014 

€  1620,00 banksaldo 01-01-2014 in Ghana 

€ 7495,10 inkomsten  (zie tabel) 

---------------------- 

€          10583,20 Totaal 

 

Uitgaven 

€ 3350,10 totaal kosten Ghana (zie tabel kostenpost Ghana) 

€ 1412,01 kosten in NL (zie tabel) 

€ 5821,06 banksaldo 31-12-2014 

€         0,00 banksaldo 31-12-2014 in Ghana  

--------------------- 

€          10583,17 Totaal 

 

INKOMSTEN     UITGAVEN   

  Bedrag in Euro   Kostenpost-NL Bedrag in Euro 

Donaties           3677,00   Verscheepkosten computers 100,00 

Ghanese  tassen en slippers             371,00   Transport 2 kopieermachines 800,00 

Markten             844,00   Reiskosten bestuur 38,20 

Sikke sponserloop           2462,00   I padhoezen 113,00 

Rente               15,60   Kosten promotiefilm 200,00 

      T-shirts Macina 40,00 

Internet en kopiëren  Gh  125,50        Marktkraam- Montfoort 35,00 

      Bankkosten 85,81 

Totaal inkomsten             7495,10   Totaal kosten NL 1412,01 

          

      Kostenpost-GH Bedrag in Euro 

      Salaris Manager 1200,00 

      Salaris Docent 960,00 

      1 jaar huur lokaal 212,50 

      Bouwplan 290,00 

      Kosten land commissie 59,00 

      Onderhoud  computers                   50,00 

      Kosten leasecontract land 290,00 

      Transport kosten 38,00 

      3x Macina uithangbord     70,00 

      
Benzine voor generator en internet 
in GH.    125,50 

      Onvoorzien    55,10 

          

      Totaal kosten in Ghana 3350,10              
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Toelichting op de jaarrekening 

Zoals te zien is in de jaarrekening van 2014 zijn zowel eenmalige als terugkerende kosten 
verwerkt. 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 2014 zijn in 
totaal € 2160 aan salariskosten gemaakt voor Macina.  
De belangrijkste inkomsten in 2014 waren de giften van bedrijven en van particuliere 
donateurs, maar ook de inkomsten d.m.v. marktverkopen (w.o. slippers en tassen): € 1215 
van de € 6139 euro in totaal. De inkomsten in Ghana bedroegen € 125,10. 
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Bijlage 2 

Begroting en dekkingsplan 2015 

    
Begroting 2015       MACINA  FOUNDATION     

Post Eenheid 
Bedrag per 
eenheid 

Begroot 
€ 

Kosten in NL 
  

    

Telefoonkosten NL-GH 12 10 p/maand 120 

Kosten bank 
 

 

105 

Verschepen computers en printer            400 

Totaal kosten NL 
 

 

625 

  
 

 
Kosten in Ghana       

Elektriciteit en internet 12 25 p/m 400 

Salaris Manager 12 100 p/m 1.200 

Salaris Docent 12 80 p/m 960 

Salaris Bouwopzichter 12  100 p/m 1.200 

Onderhoud computers 

  

25 

Huur lokaal 12 40 p/m 480 

Transportkosten 
  

       75 

Aankoop grond , registratie en  bouwkosten  
computerschool               

 

                      
22.000 

Kosten inrichting van 3 lokalen 
  

       3.700 

Trainingskosten manager en  docent 
  

1.000 

Computers en kopieermachine 

  

1.000 

Boeken 200 
 

500 

Totaal kosten Ghana 

  

32.540               

Subtotaal     
33.165                

Organisatiekosten     
        3.317 

Totaal     €36.482 

        Dekkingsplan Aantal 
  Donaties  

 
16.520                                      

 Sponsorloop S. v.d. Meulen (2014) 
 

2.462 

 
Donatie Veritas Lustrum 

 

                6.500 

Extra donatie van vaste donateur 
 

7.000 

 

Opbrengst verkoop Ghanese goederen 

 

                    300                               

Opbrengst rommelmarkt 
 

                    400 
 RaboShare4More Fonds 

 
                3.300 

 Totaal 
 

€ 36.482                            
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Bijlage 3  
Vijfjarenplan  

 
2015 

 Aankoop grond voor bouw van nieuw computerschool 

 Computerschool uitbreiden: bouwen van gebouw 

 Samenwerken met ICT-instanties in Ghana. 

 Examen certificeren met erkend certificaat. 

 Het vergroten van de inkomsten in Ghana.  
 

 
2016 

 Kenniscentrum realiseren in het nieuwe gebouw: computerschool, bibliotheek en 
ontmoetingsplek/internetcafé. 

 Uitbreiding van management en personeel, vrijwilligers. 

 Begin met professionele lokale fondsenwerving in Ghana 
 

 
2017 

 Exit strategie voorbereiden voor verzelfstandiging van het kenniscentrum in 
samenwerking met de lokale partner (Macina Foundation Ghana).  

 Intensiveren van de samenwerking met de lokale scholen. 

 Intensiveren van lokale fondsenwerving in Ghana. 
 

 
2018 

 Vorderingen in proces van de verzelfstandiging van het kenniscentrum. 
 
 
2019 

 Het kenniscentrum is niet meer afhankelijk van donaties uit Nederland. 


