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Voorwoord
Dit is alweer het achtste jaarverslag van de Macina Foundation. Sinds de oprichting is er veel
gebeurd; van een klein, gehuurd lokaal in 2012 om computerles te kunnen geven aan
Ghanese kinderen is de Macina Foundation sterk gegroeid. Zo is er een compleet nieuwe
computerschool gerealiseerd sinds 2017. En in 2018 en 2019 was het mogelijk om, naast het
verbeteren van het ICT Centre Macina in Kokrobite, onze activiteiten uit te breiden naar
verschillende scholen in andere delen van Ghana.
Ons motto sinds 2012 is: “We moeten ergens beginnen om ergens te komen”.
We zijn op weg gegaan en - dankzij hulp van vele donateurs en sponsoren – in staat
gebleken om van steeds meer betekenis te zijn voor kinderen in verschillende delen van
Ghana. Met veel passie, (vrijwillige) inzet, (internationale) samenwerking met partners,
geduld (!) en doorzettingsvermogen mogen we wel zeggen: de Macina Foundation staat!
Met vallen en opstaan hebben we een nieuwe computerschool gerealiseerd en kunnen we
sinds 1,5 jaar langzaamaan steeds meer uitbreiden en groeien. Een zegen waar we enorm
dankbaar voor zijn. Dank aan een ieder die hieraan zijn of haar steentje bijdroeg.
Wat doet de Macina Foundation?
De stichting heeft tot doel om kinderen in Ghana te ondersteunen door middel van ICTonderwijs en zo hun kansen op werk en inkomsten te vergroten. In Ghana is ICT een
verplicht vak op de basisschool, maar veel scholen hebben geen of onvoldoende computers.
De Macina Foundation heeft een ICT Centre gebouwd in Kokrobite. Sinds 2019 ondersteunt
Macina echter ook meerdere scholen in Ghana bij het bouwen en inrichten van een compleet
nieuw ICT-lokaal (zogenaamde computerlabs). Macina werkt daarbij nauw samen met
Climbing the Right Tree in Nederland en Maxim Nyansa in Ghana om de lokalen van
computers en een smartboard te voorzien en door een ICT-training te geven aan leraren.

Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid tot nu toe!
Namens het bestuur,
Mamud Diallo
Herma Dorresteijn
Cor van Gils
Joanne de Vletter
April 2020

Veel dank aan alle sponsoren,
bedrijven en instellingen, individuele
donateurs en anderen die steun
hebben gegeven.
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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. De stichting heeft tot doel om kinderen te
ondersteunen door middel van onderwijs en zo hun integratie in de maatschappij te
bevorderen en hun kansen op een mooie toekomst te vergroten.
In Ghana is ICT een verplicht vak op de basisschool. Veel scholen hebben echter geen
computers, waardoor kinderen vaak alleen uit een boek of uit het hoofd leren over een
computer. Steeds meer scholen krijgen inmiddels wel computers tot hun beschikking, maar
er blijft vraag naar ICT onderwijs, omdat de meeste Ghanese kinderen nog geen computer
thuis hebben. Kinderen in Nederland in 2019 kunnen zich dat misschien nauwelijks
voorstellen…
De Macina Foundation maakt het mogelijk voor Ghanese kinderen van diverse scholen in
Kokrobite, een vissersdorp in Ghana nabij Accra, om computerlessen te volgen. Daar staat
het Macina ICT Centre waar het in 2012 allemaal mee begonnen is. Inmiddels zijn er ook
compleet nieuwe computerlabs gerealiseerd in andere delen van Ghana, Op die manier
maakt de Macina Foundation computeronderwijs mogelijk voor een groeiend aantal kinderen
in verschillende delen van Ghana.
Waarom de naam ‘Macina’?
‘Macina’ verwijst naar het koninkrijk dat zich heeft ontwikkeld vanuit het Ghanese koninkrijk
(ca. 830 - ca. 1235) dat ooit regeerde over een 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.
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.
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.
De Macina Foundation zet zich in om kinderen via computeronderwijs te ondersteunen in
hun ontwikkeling en hen perspectief te bieden op een kansrijke toekomst. Met ICT-onderwijs
stimuleren we kinderen en jongeren om te integreren in de moderne maatschappij en we
hopen hiermee hun carrièrekansen (wereldwijd) te vergroten.

Leerlingen in Kokrobite, Ghana

1

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (1989), 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. Daarnaast maakt de Macina Foundation een groeiend aantal
computerlabs mogelijk in verschillende andere delen van Ghana. Dit doet de Macina
Foundation voor alle kinderen, ongeacht hun religieuze of culturele achtergrond. De
foundation wil kinderen 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.

Macina ICT Centre in Kokrobite

De stichting streeft ernaar een veilig domein te scheppen waarin kinderen zich geaccepteerd
voelen, geïnspireerd worden en waar ze gedegen computeronderwijs krijgen gedurende een
korte of lange periode. De Macina computerschool wil op die manier een duurzame bijdrage
leveren aan het ontwikkelen van de eigen kracht en zelfredzaamheid van Ghanese kinderen.
Duurzaamheid vormt een belangrijk uitgangspunt in de missie van de Macina Foundation;
zowel duurzaam als het gaat om effecten op de lange termijn alsook duurzaam op het
gebied van milieu.
Zo streeft de stichting ernaar om het Macina ICT Centre in Kokrobite te stimuleren om een
groot (lokaal) netwerk op te bouwen en op den duur onafhankelijk en zelfvoorzienend te
worden. Ook wordt zoveel mogelijk ‘ownership’ (zeggenschap over het project) op lokaal
niveau versterkt en wordt structurele (financiële) hulp vanuit Nederland in de toekomst
verminderd. Onze partners in Ghana worden ondersteund bij het genereren van inkomsten
op lokaal niveau.
Daarnaast streeft de Macina Foundation naar opschaling: zo maken we steeds meer
computerlabs mogelijk in andere delen van Ghana.
De Macina Foundation maakt zoveel mogelijk gebruik van lokale en duurzame materialen,
tweedehands producten en andere zaken om het milieu te sparen.
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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, o.a.het ICT Computer Centre in Kokrobite. Deze school heeft als doel jonge mensen
een veilige plek te bieden, waarin (computer)onderwijs in de vorm van een praktische
opleiding het uitgangspunt vormt. Inmiddels zijn er in andere delen van Ghana verschillende
nieuwe computerlabs mogelijk gemaakt met hulp van de Macina Foundation.
Het ICT Centre in Kokrobite bestaat uit een computerlokaal en een bibliotheek. Deze
computerschool is bedoeld om kennis van de computer en zijn toepassingen toegankelijk te
maken voor kinderen en hen 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. Ook kunnen ze het certificaat als
referentie gebruiken en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
De computerlabs die in andere scholen in Ghana worden gerealiseerd met hulp van Macina
hebben dit ook als doel: kinderen verder op weg helpen in hun ontwikkeling en hun
toekomstkansen verhogen. Dankzij steun en extra donaties kan de Macina Foundation op
steeds meer locaties in Ghana computeronderwijs mogelijk maken. Inmiddels heeft de
Macina Foundation verschillende samenwerkingspartners in Nederland en Ghana waardoor
deze opschaling mogelijk is. Daarmee groeit de impact van Macina.

4.2 Werkwijze
Vanuit de omliggende basisscholen in Kokrobite worden kinderen in contact gebracht met
het computeronderwijs van het Macina ICT Centre. 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 vormt de computerschool een herkenbaar
onderdeel van de lokale gemeenschap.
De manager van de school faciliteert het functioneren van de computerschool en heeft
supervisie over de leraar van de computerschool. Het bestuur van de Macina Foundation in
Nederland ondersteunt de processen in Ghana door regelmatig contact te onderhouden
(telefonisch en via mail) en door schriftelijke rapportages te vragen.
De Macina Foundation levert een bijdrage aan de lokale werkgelegenheid door (vrijwel)
uitsluitend gebruik te maken van diensten van lokale Ghanese professionals.
Om meer impact te genereren werkt de Macina Foundation samen met o.a. Maxim Nyansa,
waardoor steeds meer computerlabs in scholen in alle regio's van Ghana worden
gerealiseerd. Daarnaast is er een samenwerking gestart met AMO Programme, een
organisatie die Active Learning Materials en een training verzorgt voor basisscholen in
Ghana. Dit is een mooie aanvulling op ons werk, naast het Macina ICT Centre in Kokrobite.
Ons motto “We moeten ergens beginnen om ergens te komen” heeft zich daarmee al op
grotere schaal bewezen.
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5. De oprichting en ontwikkeling tot nu toe
In januari 2012 werd de Macina Foundation opgericht met vier mensen in het Nederlandse
bestuur van de stichting. De Ghanese manager, Mohammed Kamil, heeft de school
geregistreerd in Ghana. De leraar Calvin Keah is gestart met het geven van computerlessen
aan kinderen van diverse scholen in een destijds gehuurd lokaal in Kokrobite. Hij is ook
handig in het repareren van computers en laptops. De computerschool die in dit gehuurde
lokaal was gevestigd werd eind 2017 overgeplaatst naar een compleet nieuw gebouwde
computerschool even verderop in het dorp: het ICT Centre Macina. Al in de beginperiode zijn
diverse contacten gelegd met directeuren en medewerkers van (basis)scholen in de directe
omgeving van de (nieuwe) computerschool.
Meerdere contactpersonen binnen deze scholen zijn zeer tevreden over de aanwezigheid
van de computerschool in Kokrobite en zij geven aan dat er veel behoefte is aan computers,
omdat scholen door geldgebrek vaak niet in staat zijn (voldoende) computers aan te
schaffen.
Eind 2017 is de bouw van het nieuwe kenniscentrum, bestaande uit een computerlokaal en
een bibliotheek, afgerond. Er was nog behoefte aan wc's, internetverbinding, het
buitenterrein opknappen e.d. In 2018 is er een projectplan gemaakt in samenwerking met
Wilde Ganzen en financiering daarvoor gezocht. In 2018 en 2019 zijn deze zaken
gerealiseerd. In die tijd kwam er ook nieuwe fondsenwerving op gang vanuit Nederland,
waardoor niet alleen de computerschool in Kokrobite een prachtig centrum voor
computeronderwijs werd. Ook in andere delen van Ghana werden steeds meer computerlabs
in scholen gerealiseerd. Een mijlpaal sinds de oprichting van Macina! In hoofdstuk 7 kunt u
lezen welke nieuwe computerlabs er in 2019 zijn gerealiseerd.
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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, Joanne de Vletter en Cor van Gils. Sinds 2018 ondersteunt Lex Hendriks het
bestuur van de Macina Foundation. Het bestuur vergadert ongeveer 4 keer per jaar.
Tussendoor is er nog vaak contact tussen de bestuursleden in Nederland per mail of
telefoon. Er is bijna wekelijks contact vanuit Nederland met de manager van Macina in
Ghana.

V.l.n.r.: Mamud, Herma, Joanne, Cor
Voorzitter: Mamud Diallo groeide op in de wijk Nima in Accra en woont sinds 1993 in
Nederland, waar hij 18 jaar werkte bij ‘Exin Holding BV’. Momenteel volgt hij een opleiding tot
maatschappelijk werker. Hij is getrouwd met Herma Dorresteijn. 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 werkt als kinderfysiotherapeut, is getrouwd met Mamud. Ze
houdt zich voornamelijk bezig met administratieve taken binnen het bestuur en zet zich in
voor de fondsenwerving. Ze onderhoudt contact met bestaande en potentiële sponsors en
donateurs.
Algemeen bestuurslid: Joanne de Vletter deed gedurende haar studie ‘International
Development Studies’ in 2012 vier maanden onderzoek in Ghana. Tijdens deze reis bezocht
zij de computerschool van Macina. Sinds september 2012 is ze bestuurslid bij de Macina
Foundation. In de periode 2014-2019 werkte zij als communicatiemedewerker en fondsenwerver bij het Eijkelenboom Kinderfonds van ADRA (een internationale ontwikkelingsorganisatie). Ze houdt zich o.a. bezig met het schrijven van het jaarverslag.
Algemeen bestuurslid Cor van Gils is al enkele jaren als adviseur betrokken bij de Macina
Foundation. Hij werkt bij DEAN (Digital Education Africa Network) en als reisleider. Sinds
2017 is hij als bestuurslid aangetreden. Cor heeft ervaring met het geven van trainingen in
Tanzania. In 2018 is Cor naar Ghana gegaan om een training te geven aan onze lokale
partners van het Macina ICT Centre in Kokrobite.
Lex Hendriks, ondersteunt het bestuur
Lex is sinds het begin van de Macina Foundation betrokken bij de computerschool in Ghana.
Hij heeft jarenlang gewerkt als it-er en ontwikkelde o.a. systemen voor exameninstituut EXIN
om vast te stellen hoe bekwaam it-ers zijn. Hij is met pensioen en sinds 2017 nauw
betrokken als adviseur bij het bestuur van de Macina Foundation.
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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. Hij is sinds de oprichting in 2012 actief voor de Macina
Foundation. Mamud (voorzitter Macina Nederland) en de Ghanese manager Kamil hebben
bijna wekelijks contact via mobiel, skype en email.
Sinds 2012 heeft de computerschool een docent, genaamd Calvin Keah Dedzorgbe. Hij
heeft goed contact met de omliggende scholen in Kokrobite en hij heeft en groot netwerk.
Calvin
is
behalve
docent
ook
reparateur
van
computers.
Verder is Nash actief voor de Macina Foundation. Hij is vanaf het begin van de
computerschool (2012) jarenlang vrijwillig betrokken geweest en heeft onder meer geholpen
bij juridische zaken omtrent de oprichting van de school in Ghana. Sinds 2015 was hij actief
als opzichter bij de bouw van de nieuwe computerschool. Hij bemoeit zich niet met het
directe management van de school en geeft daarvoor de manager de volle ruimte. Hij is een
supervisor en regelt samen met Kamil de financiën. Ook onderhoudt Nash contacten met de
chief van Kokrobite. De Macina Foundation is erg blij met de werkzaamheden van Nash,
omdat hij de prijzen zo laag mogelijk heeft gehouden bij de bouw van de nieuwe
computerschool, ondanks de inflatie, en omdat hij zich 100% inzet voor het uiteindelijke doel
van de computerschool: een prachtig kenniscentrum voor de hele gemeenschap in
Kokrobite.
Alle bovengenoemde leden van Macina Ghana zijn betrokken bij het creëren van nieuwe
computerlabs in andere scholen in Ghana.

Kamil, de manager van Macina in Ghana

Calvin, docent van de computerschool

Nash, supervisor en bouwopzichter
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7. Resultaten in Ghana
7.1 ICT Centre Macina in 2019
De ICT-lessen zijn het hele jaar door Calvin gegeven aan vele kinderen uit Kokrobite en
omgeving. Van januari tot juli kwamen er op weekdagen vooral na schooltijd kinderen. Op
zaterdag was de school bomvol met kinderen van alle leeftijden. Dan werden de kinderen in
groepen verdeeld en die kregen om de beurt les op de computer. De kinderen die moesten
wachten konden een boek uit de bibliotheek lezen of buiten sporten op het pleintje voor het
Macina ICT Centre. Calvin kreeg hierbij o.a. hulp van Sammy en Prince. Vanaf september
kwamen er ook weer docenten van scholen met groepen leerlingen onder schooltijd naar het
ICT Centre toe om groepsgewijs computeronderwijs te volgen.
Calvin heeft in augustus 2019 de ICT-training van Maxim Nyansa gevolgd. In de 12-daagse
cursus heeft hij de Indiase Shiksha online lesmethode geleerd te gebruiken. Door middel van
het smartboard is het lesgeven aan een grote groep kinderen makkelijker geworden. De
kinderen kunnen hun lessen zelf vervolgen op hun eigen niveau via het lesprogramma.

7.2 Project "Verbeteren van ICT Centre Macina in Kokrobite" met Wilde Ganzen
Eind 2018 is het project “Verbeteren van het ICT Centre Macina in Kokrobite" van start
gegaan via een samenwerking met o.a. Wilde Ganzen. De financiering van het project
(Macina Foundation € 5554, De Wilde Ganzen € 2777) was rond en het totaalbedrag is in
november 2018 naar Ghana verstuurd. In januari 2019 zijn de wc's gebouwd en is het
buitenterrein is geplaveid.
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In april is het smartboard met de beamer geïnstalleerd en later zijn er nog 20 computers door
Maxim Nyansa geleverd.
De vloer binnen was aan vervanging toe; de cementvloer was niet goed schoon te houden.
Er is een tegelvloer gelegd met her en der een mooi motief. De Ghanese tegelzetters zijn
kunstenaars in decoratief betegelen.
Het lokaal zag er mooi uit en er waren voldoende tafels en stoelen en 30 werkende
computers. Inmiddels waren er 250 Engelstalige kinderboeken aangeschaft en zag ook de
bibliotheek er goed gevuld uit. Met recht een verbetering van het ICT Centre Macina!!
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7.3 Nieuw project: ICT lab in de Okeyere Academy in Kumewu
In december 2018 kwam de vraag van de directeur van de Okyere Academy in Kumewu
(Ashanti Region) voor financiële ondersteuning voor het afbouwen van een lokaal voor een
ICT computerlab. Op de tweede verdieping was een lokaal in aanbouw, maar er was geen
geld voor het dak, de ramen en deur, de vloer, het stuken en verven en voor elektriciteit.
Het projectplan is in overleg geschreven en was in maart 2019 klaar. In het budget was ruim
€ 6600 euro nog niet gedekt en daar heeft de Macina Foundation sponsors voor gevonden.
In april is het werk begonnen en in juli was het lokaal klaar en ingericht, met ook fans om het
lokaal zoveel mogelijk stofvrij te houden.
Maxim Nyansa heeft de computers geleverd. In augustus zijn twee leraren van de Okyere
Academy naar Accra geweest voor de 12-daagse ICT-training bij Maxim Nyansa. In
september konden de lessen starten voor de 300 leerlingen van de school.

13

7.4 Kpedze Rashadiyya Basic School in de Volta Region en Miracle Basic
School in Tamale
In overleg met het bestuur van Maxim Nyansa en twee scholen is een projectplan
geschreven om nieuwe ICT computerlabs te bouwen: in de Miracle Basic School in Tamale
en de Kpedze Rashadiyya Basic School in de Volta Region.
Daarin is ook de aanschaf en implementering van de Active Learning Materials via AMO
opgenomen. Dit zijn pedagogische speelmaterialen die spelenderwijs leren bevorderen.
Beide scholen waren al wel begonnen met bouwen, maar de financiële middelen ontbraken
om het computerlokaal af te maken. De manager van Maxim Nyansa onderhoudt goede
contacten met de directeur van de Miracle School en de directrice van de school in Kpedze.
Voor beide scholen heeft de Macina Foundation € 5000 bijgedragen in de kosten van bouw
en inrichting van de ICT-labs. Eind september is gestart met de bouw op beide lokaties.

Kpedze Basic School heeft 130 leerlingen

De lerarenkamer wordt ICT lab

In december 2019 is het lokaal al bijna af
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Miracle Basic School in Tamale; 157 leerlingen

Het beoogde ICT-lokaal

Veel kinderen op de Miracle school zijn wees

Er zijn nu 6 computers in een kleine ruimte

7.5 Bestuurslid Mamud in september in Ghana
In september 2019 is Mamud in Kokrobite geweest en heeft met Kamil en Calvin een aantal
zaken besproken en opgepakt. Het plan om met een kopieerapparaat inkomsten voor de
school te kunnen verkrijgen, bleek bijvoorbeeld niet haalbaar. De investering voor een
industrieel kopieerapparaat waarmee je banners en posters kunt maken was te groot
(ongeveer € 5000) en het businessplan kwam niet goed uit de verf. Er zijn allerlei andere
ideeën geopperd om inkomsten te genereren en deze opties worden opnieuw nader
onderzocht.
Mamud heeft met Calvin heel veel scholen in de buurt bezocht en de problemen om naar het
ICT Centre te komen besproken met de directies. Dit had als resultaat dat er meerdere
scholen vanaf september onder schooltijd naar het ICT Centre Macina zijn gekomen.
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7.6 Umar Khatab school in Madina-Accra
Met Maxim Nyansa's manager Stanley Dankyra heeft Mamud de Umar Khatab school in
Madina-Accra bezocht. De directeur van deze school met 600 leerlingen heeft ondersteuning
gevraagd voor het verbouwen van een lokaal tot ICT-lab. Het bestuur van de Macina
Foundation heeft het projectvoorstel met een begroting van € 8000 in de vergadering van
november 2019 goedgekeurd. Hierin inbegrepen zijn de kosten voor de AMO Active
Learning Materials en een 2- daagse training door AMO. Maxim Nyansa's medewerker John
Andrews gaat de monitoring op zich nemen.
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7.7 Nieuwe aanvragen voor ICT-labs op twee scholen
Via Calvin, ‘onze’ leraar van het ICT Centre Macina in Kokrobite, is er in september 2019
contact gelegd tussen de directeur van de Anagazo Mission Academy in Kokrobite en het
bestuur van de Macina Foundation. Daaruit volgde dat de directeur van de Anaghazo
Mission Academy een aanvraag heeft gedaan voor het bouwen van een ICT-lab met 12
computers voor de 125 leerlingen van de school. De kinderen komen soms al met hun
leraren naar het Macina ICT Centre lopen, maar dit kost erg veel tijd en daarom is een eigen
ICT-lab wenselijk. De Macina Foundation is in principe bereid bij te dragen. Het projectplan
zal verder uitgewerkt worden.

Kinderen van Anaghazo school in ICT Macina

Mamud voor de Anaghazo school

Vlak bij Kokrobite ligt het dorpje Langma. Er zijn meerdere basisscholen en regelmatig
komen er leerlingen een uur lopen om bij Macina computerles te krijgen. Via een ouder van
een van deze kinderen is het contact met de directrice van de Langma Basic School gelegd.
Eind oktober heeft zij een officieel verzoek gestuurd met de vraag voor financiële
ondersteuning om een ICT-lab te bouwen en in te richten. De Macina Foundation heeft
positief gereageerd en verzocht om een projectplan met begroting. Er is in verband met deze
aanvraag door Kamil overleg geweest met het Ministerie van Onderwijs van het district
Weija, waar Langma onder valt. We zijn nu in afwachting van het resultaat en bij een
positieve uitkomst zal Macina ook hier een nieuw ICT-lab gaan realiseren.
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7.8 Samenwerkingspartners van de Macina Foundation (algemeen)
Om een verschil te kunnen maken “moeten we ergens beginnen, om ergens te komen”, zo
luidt ons motto. Om het Macina ICT Centre 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 en uitbreiden naar
andere delen van Ghana. Daarbij is Maxim Nyansa een belangrijke samenwerkingspartner
geworden (zie paragraaf 7.7).
De Macina Foundation in Ghana werkt samen met omliggende scholen van het Macina ICT
Centre in Kokrobite om 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 en de bouw van de nieuwe computerschool).
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.
Een concrete stap bij het generen van meer betrokkenheid is bijvoorbeeld het organiseren
van een reis met Nederlandse geïnteresseerden die o.a. de computerschool in Kokrobite
komen bezoeken. Voor februari 2020 is er al een reis georganiseerd door Macina
bestuursleden Mamud en Herma voor een groep Nederlandse sponsors van de Macina
Foundation o.a. het Macina ICT Centre zullen bezoeken in Ghana.

7.9 Samenwerking met Climbing the Right Tree/Maxim Nyansa en AMO
Programme
Macina werkt sinds 2018 intensief samen met Maxim Nyansa in Ghana. Dit loopt o.a. via de
Stichting Climbing the Right Tree, de Nederlandse partner van Maxim Nyansa in Nederland.
Climbing the right tree is een Nederlandse NGO met als missie om carrièrekansen voor
jonge mensen in Afrika te vergroten door internet technologie. De Ghanese partnerorganisatie in Afrika is Maxim Nyansa. Mede dankzij de samenwerking met deze beide
organisaties heeft Macina de mogelijkheid gekregen om steeds verder op te schalen.
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Aan het einde van de zomer, op 19 augustus 2019, hebben Herma en Joanne van het
bestuur van Macina geholpen om Nederlandse tweedehandse computers in een container te
laden in Veenendaal bij het kantoor van Climbing The Right Tree. Een hele dag zweten en
zwoegen, maar het resultaat was er dan ook naar! Er is uiteindelijk een goed gevulde
container aangekomen in Ghana, waardoor we weer veel kinderen blij kunnen maken.

Naast Maxim Nyansa werkt de Macina Foundation samen met AMO. AMO is een organisatie
die is opgericht door een in Ghana wonend Nederlands echtpaar Henk en Joa Bosch.
AMO biedt scholen in Ghana een pakket aan met leermateriaal en een training voor de
leerkrachten. AMO heeft een werkplaats in Abepotia, waar mooie, houten lesmateriaal
gemaakt wordt. De kosten zijn € 1000, waarvan de scholen indien mogelijk € 350 betalen.
Voor meer informatie en de website: zie www.amoprogramme.org.
In het projectplan voor de scholen in Kpedze en Tamale die Macina samen met Maxim
Nyansa uitvoert, is het pakket Active Learning Materials en de training AMO opgenomen.
Samen met Maxim Nyansa kunnen AMO en Macina nu een breed pakket aanbieden aan de
scholen op het gebied van leermiddelen en ICT. Dit sluit aan bij het officiële beleid in Ghana
om het ervaringsgericht onderwijs te stimuleren.
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8. Fondsenwerving en PR in Nederland
8.1 Samenwerking met Wilde Ganzen afgerond
In september 2017 is contact gezocht met Wilde Ganzen voor een samenwerking en dit is in
januari 2020 succesvol afgerond. In 2018 en 2019 zijn verschillende zaken opgeknapt aan
het Macina ICT Centre in Kokrobite (zie ook het verslag en de foto’s in paragraaf 7.2).
We zijn dankbaar voor de samenwerking met Wilde Ganzen, want mede dankzij deze steun
is het Macina ICT Centre nu echt af, met een prachtige frisse uitstraling!

Herma (bestuur Macina) is ook naar de Wilde Ganzen-Partindag 2019 gegaan in Hilversum.
Er waren zo’n 50 mensen. Het ging onder meer over ‘eigenaarschap’ van projecten. Het blijkt
ook bij andere initiatieven moeilijk om de verantwoordelijkheid meer lokaal te beleggen en
een verdienmodel te ontwikkelen om projecten lokaal zelfstandiger te maken. Er is behoefte
aan onderlinge uitwisseling van ervaring en informatie, ook om te bekijken waar
samenwerking nuttig kan zijn. De organisatie Partin richt zich juist op dat soort ondersteuning
van particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De Macina
Foundation is daarom lid geworden van Partin.

8.2 Sponsorloop op de Auris school in Utrecht
Jan Luyks is gymleraar van de Auris Fortaal in Utrecht (een school voor kinderen met een
taalontwikkelingsstoornis of slechthorende en dove kinderen). Hij heeft op 17 september een
sponsorloop georganiseerd voor de Macina Foundation. Het was een prachtige zonnige dag,
de kinderen liepen zich vele rondjes in het zweet. Er waren Ghanese drummers om ze op te
zwepen en de opbrengst was geweldig: € 2005!! Jan gaat in 2020 kijken in Ghana wat er met
het geld is gedaan.

8.3. Fondsenwerving in Nederland
De fondsenwerving van medio 2018 via een professionele fondsenwerver leverde ook in
2019 nog vele donaties op. Het is fijn dat er veel mensen en stichtingen zijn die onze missie
delen en enthousiast reageren op het projectplan van Macina om het ICT-onderwijs voor
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kinderen in Ghana te verbeteren. Elke donatie, groot of klein, is daarvoor welkom en wordt
gewaardeerd.
Verder heeft een bevriend echtpaar van Jan Luyks geld gevraagd voor hun 60e
verjaardagen, om op die manier donaties aan de Macina Foundation te kunnen schenken.
Een prachtig cadeau ter waarde van €1322,50!!

8.4 Vaste sponsoren in Nederland
In de afgelopen jaren heeft de Macina Foundation veel moois neer kunnen zetten in Ghana
dankzij enkele terugkerende of vaste sponsoren in Nederland. Hoewel dit jaarverslag gaat
over 2019, willen we toch even stilstaan bij enkele grote sponsoren die de Macina
Foundation in de afgelopen jaren hebben gesteund, want zonder hun steun zou de huidige
nieuwe computerschool niet gerealiseerd zijn. Onze dank gaat o.a. uit naar:
- EXIN, het bedrijf dat computers schonk en later ook gulle donaties deed
- Een andere trouwe sponsor is tandarts Peter Dieperink van Tandartsenpraktijk
Schubertstraat in Amsterdam. Hij doneerde jarenlang aan Macina en schonk in totaal
meer dan 10.000 euro aan dit project.

8.5 Donaties via een periodieke overeenkomst
Sinds 2015 is het mogelijk om vijf jaar een jaarlijkse schenking te doen zonder tussenkomst
van een notaris. Dit betekent dat mensen op een eenvoudige manier en belastingvrij geld
kunnen doneren.
Ook in 2019 was de Macina Foundation gezegend met meerdere structurele sponsors.
Naast giften via deze notariële schenkingen ontving Macina in 2019 ook (kleinere) giften van
donateurs en van verschillende fondsen in Nederland.

8.6 PR in Nederland
In 2019 is opnieuw geïnvesteerd in meer bekendheid om de Macina Foundation onder de
aandacht te brengen. Het gemaakte promotiefilmpje over de uitbreiding van de
computerschool dient nog steeds als hulpmiddel bij de fondsenwerving.
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
verschillende activiteiten die door Macina zelf of in samenwerking met onze stichting werden
georganiseerd, zijn inmiddels enkele duizenden mensen geïnformeerd over het hoe en
waarom van de computerschool in Ghana. Herma en Mamud van het bestuur bezoeken elke
twee jaar de computerschool in Ghana en komen dan altijd met recent beeldmateriaal terug.
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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.

Sterktes
-

-

-

-

-

Zwaktes

Het Macina ICT Centre in Kokrobite
bevindt zich op een centrale locatie
met veel basisscholen in de directe
omgeving
Het Macina ICT Centre biedt ruimte
voor zowel computerlessen als
leesplezier (bibliotheek)
De vraag naar ICT-onderwijs is nog
altijd actueel en de vraag groeit
Er is frequent contact tussen de
Macina Foundation in NL en de
partnerorganisatie in GH, zowel met
de manager als de supervisor in GH
Sinds 2019 lukt het de Macina
Foundation om steeds meer ICT-labs
te realiseren (opschaling)
De Macina Foundation heeft
voldoende middelen door
succesvolle fondsenwerving

-

-

-

-

Kansen
-

-

-

-

-

De lokale inkomsten van het Macina
ICT Centre zijn helaas nog
onvoldoende van de grond gekomen
Het certificatensysteem mag nog
meer een centrale rol gaan krijgen
De directe organisatie van het
Macina ICT Centre in Ghana is
afhankelijk van één manager en één
leraar; dit maakt de organisatie
kwetsbaar
Het blijkt nog een uitdaging om
eigenaarschap van het project op
lokaal niveau te verankeren
Het opstarten van nieuwe ICT-labs
vraagt ook om monitoring en
evaluatie en daarbij is Macina
afhankelijk van andere partijen

Bedreigingen

Het Macina ICT Centre biedt door
haar centrale ligging kans om uit te
groeien tot een lokaal kenniscentrum
van betekenis
Het repareren van computers en een
kopieerservice kunnen een
inkomstenbron vormen in de
toekomst: meer zelfstandigheid
(goed businessplan noodzakelijk)
De bibliotheek kan voorzien in een
lokale behoefte aan (nieuwe) boeken
en ander lesmateriaal voor de
community
Als lokale fondsenwerving en
inkomsten in Ghana gaan groeien,
zullen inkomsten vanuit Nederland
op den duur niet of nauwelijks meer
nodig zijn
Dankzij de samenwerking met o.a.
Maxim Nyansa kan Macina haar
impact vergroten in de rest van
Ghana
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-

-

-

-

Het Macina ICT Centre zou door
haar grootte en functie mogelijk meer
gaan vergen van het management
om alles goed te laten verlopen
Bepaalde basisscholen stellen nog
steeds geen lesuren beschikbaar
voor computeronderwijs, waardoor
het Macina ICT Centre mogelijk niet
ten volle kan worden benut
Het Macina ICT Centre vereist
bewaking wat in de toekomst tot
hogere kosten kan leiden
Opschaling door het realiseren van
meer ICT-labs maakt dat de Macina
minder direct betrokken is bij
sommige projecten (toezicht)

Bijlage 1: Jaarrekening 2019 MACINA FOUNDATION
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Bijlage 2: Begroting en dekkingsplan 2020 MACINA FOUNDATION
Bedrag per
Post

Eenheid

eenheid

Begroot €

Kosten in NL
Kosten bank

140

Contributie en abonnement

90

Verschepen computers en accessoires

300

Onvoorzien kosten

50

Totaal kosten NL

580

Kosten in Ghana
Electriciteit en internet
Personeelskosten

20 p/m

240

300 p/m

3.600

Aanschaf 10 computertafels en stoelen

500

Aanschaf 10 computer monitoren

1000

AMO Active Learning Materials

1000

Trommel- en dansles Cultural Group Kokrobite

100

Onderhoud computers

200

Transportkosten

200

Bouwkosten Macina ICT lab Belko school en computers

8000

ICT training, computers en accessoires Langma school

1500

ICT training, computers en accessoires Anagkazo school

1500

Onvoorzien kosten

1640

Totaal kosten Ghana

19.514

€ 20.094

Totaal
Dekkingsplan

Aantal

Donaties

18.964

Jaarlijkse bijdragen via overeenkomsten

1.130

Totaal

€ 20.094
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Bijlage 3: Vijfjarenplan

2020










2021






Intensiveren van de samenwerking met de lokale scholen rond het Macina ICT
Centre.
Afronden realiseren van ICT labs Anagazo Mission School in Kokrobite en Langma
Basic School in Langma
Belko Islamic School ICT lab in Madina Accra bouwen en inrichten
Opstarten trommel en danscursus voor leerlingen in ICT Centre Macina
Starten met AMO Active Learning Materials
Opstarten van lokale fondsenwerving in Ghana.
Verder uitwerken en formaliseren van certificatensysteem.
Reis organiseren naar Ghana met bezoek aan het Macina ICT Centre
Exit strategie voorbereiden voor verzelfstandiging van het Macina ICT Centre in
Kokrobite in samenwerking met de lokale partner (Macina Foundation Ghana).

Vorderingen in proces van de verzelfstandiging van het Macina ICT Centre
Examen certificeren met erkend certificaat.
Meer mogelijkheden zoeken om inkomsten te genereren in Ghana.
Vrijwilligers vanuit Nederland en Ghana kunnen stage lopen bij Macina.
Macina onderhoudt contacten met andere ICT-labs (die zij zelf heeft helpen
realiseren), om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

2022




Het Macina ICT Centre is steeds minder afhankelijk van donaties uit Nederland.
Professionele fondsenwerving in Ghana loopt.
Macina creëert steeds meer impact dankzij het realiseren van meer ICT-labs.

2023




Het Macina ICT Centre is niet meer afhankelijk van donaties uit Nederland.
Het Macina ICT Centre heeft structurele sponsors in Ghana
De overige ICT-labs worden regelmatig bezocht om de impact te evalueren.

2024


Het Macina ICT Centre is een voorbeeld voor andere NGOs geworden:
zelfvoorzienend.
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