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Voorwoord
Dit is alweer het zevende jaarverslag van de Macina Foundation. Eind 2017 was de bouw
voltooid en In 2018 is het nieuwe schoolgebouw “ICT Centre Macina” in Kokrobite volop
gebruikt voor de computerlessen en als bibliotheek. Er zijn nog werkzaamheden te doen
zoals de bouw van toiletten, nog meer computers en een stoep, maar het gebouw staat, is in
de kleuren van Macina geschilderd en de officiële opening was op 23 juni. Weer een mijlpaal
in de geschiedenis van Macina.
Ook is in 2018 voor het eerst een grote fondsenwervingsactie gestart door onze partners in
Ghana met medewerking van het Macina Bestuur in Nederland en Wilde Ganzen. Er is maar
liefst 45.567,24 Ghana Cedis (GHC) binnengekomen bij Macina Ghana, ruim 8.000 euro.
Daarmee is het doel van verzelfstandiging van de Macina Foundation in Ghana al aardig op
weg.
Wat doet de Macina Foundation? Deze stichting maakt computeronderwijs mogelijk voor
kinderen in Ghana, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en kunnen bouwen aan een meer
kansrijke toekomst. Het doel van het ICT Centre Macina is: computerlessen aanbieden en
toegang tot kennis bieden door computers met internet en boeken in de bibliotheek.
Hiermee wordt in een brede behoefte van de lokale gemeenschap (scholen, kinderen en
volwassenen) in Kokrobite voorzien. Dit centrum is inmiddels gerealiseerd: het ICT Centre
Macina. Nu is er een nieuwe fase aangebroken, waarin het ICT Centre Ghana zelf meer
inkomsten gaat genereren om in de toekomst op eigen benen te kunnen staan.
Ons motto is: “We moeten ergens beginnen om ergens te komen”. En na 2018 kunnen we
wel zeggen: we zijn echt ergens aangekomen! Het gloednieuwe ICT Centre is nu een feit. Nu
is het ons doel om de verantwoordelijkheid steeds meer te leggen bij Macina Ghana en hen
zelf (deels) hun inkomsten te laten realiseren. Op naar nog meer zelfstandigheid!
We willen iedereen die heeft bijgedragen aan het resultaat tot nu toe nu enorm bedanken.
Namens het bestuur,
Mamud Diallo
Herma Dorresteijn
Cor van Gils
Lex Hendriks (ondersteuning)
Joanne de Vletter
April 2019
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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. Dit kleine vissersdorp is gelegen in de regio van Accra, de hoofdstad
van Ghana.
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 kinderen van diverse scholen in Kokrobite en
omgeving om computerlessen te volgen.
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.

4

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 werkloosheid 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.
De Macina Foundation zet zich in om kinderen via computeronderwijs en een bibliotheek te
ondersteunen in hun ontwikkeling en hen perspectief te bieden op een kansrijke toekomst.

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. Dit doet de Macina Foundation voor alle kinderen, ongeacht hun religieuze 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.

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 de computerschool 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 of zelfs overbodig. Onze partners in Ghana worden
ondersteund en gestimuleerd bij het genereren van inkomsten op lokaal niveau. Zo kregen zij in 2018
een training door Cor van Gils, waarbij uitgebreid mogelijkheden in kaart zijn gebracht om inkomsten
te genereren.
De Macina Foundation maakt zoveel mogelijk gebruik van lokale en duurzame materialen,
tweedehands producten (zoals computers) 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, met als
belangrijkste project het ICT Centre Macina, een computerschool 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. Het spiksplinternieuwe kenniscentrum,
bestaande uit een computerlokaal en een bibliotheek, werd in 2017 afgebouwd en in 2018 geschilderd.
De lessen op de nieuwe locatie zijn gestart in januari 2018. De 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 lange termijn doelstelling is dat de computerschool financieel onafhankelijk wordt en
een groeiend aantal kinderen en volwassenen helpt in ICT vaardigheden. In dat kader heeft
professioneel trainer en coach Cor van Gils (ook bestuurslid van Macina Nederland) een bezoek
gebracht aan Ghana om onze partners aldaar te trainen. Hij heeft samen met de lokale medewerkers
o.a. kansen in kaart gaat gebracht de school meer zelfvoorzienend te maken en lokaal inkomsten te
genereren. Cor kreeg hiervoor alleen een onkostenvergoeding in de vorm van een ticket en voerde de
training verder geheel uit op vrijwillige basis. De onkosten voor deze training zijn mede mogelijk
gemaakt door een gift van Rabobank Share4More.
In bijlage 4 kunt u het rapport lezen dat Cor van Gils opstelde in samenwerking met de medewerkers
van Macina Ghana (april 2018).

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. Deze lessen vinden meestal plaats in de middag en vooral op zaterdagen is de school
druk bezocht.
Het opbouwen en onderhouden van een netwerk van lokale samenwerkingspartners is een belangrijk
element binnen de werkwijze van de Macina Foundation. Door contacten met de omliggende
basisscholen in Kokrobite en bijvoorbeeld de lokale chief van Kokrobite vormt de computerschool een
herkenbaar onderdeel van de lokale gemeenschap.
De manager Kamil 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. Ook wordt geïnvesteerd in de training van onze lokale
partners in Ghana, zodat zij professioneel kunnen gaan fondsenwerven voor de school en op allerlei
(andere) manieren inkomsten genereren.
De Macina Foundation levert een bijdrage aan de lokale werkgelegenheid door (vrijwel) uitsluitend
gebruik te maken van diensten van lokale Ghanese professionals.
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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 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. Hij is ook handig
in het repareren van computers en laptops.
De computerschool was gevestigd in een gehuurd lokaal, maar en is eind 2017 overgeplaatst naar het
nieuw gebouwde ICT Centre Macina. In de beginperiode zijn meteen contacten gelegd met
verschillende directeuren en medewerkers van (basis)scholen in de directe omgeving van de
computerschool.
Meerdere contactpersonen binnen deze scholen zijn zeer tevreden over de aanwezigheid van de
computerschool en ze geven aan dat er veel behoefte is aan computers omdat scholen door geldgebrek
lang niet altijd in staat zijn (voldoende) computers aan te schaffen.
In 2018 is de bouw van het nieuwe kenniscentrum, bestaande uit een computerlokaal en een
bibliotheek, afgerond en is het gebouw geschilderd. Er zijn plannen om wc's te bouwen en het
buitenterrein op te knappen. Eind 2018 is een internetverbinding gerealiseerd. Om dit allemaal te
kunnen realiseren heeft de Macina Foundation Ghana voor het eerst een serieus bedrag aan inkomsten
opgehaald: ruim 8.000 euro! Dit werd mede mogelijk gemaakt door een samenwerking met Wilde
Ganzen en ondersteuning door het Macina-bestuur in Nederland.
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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 2017 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. 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. Ook heeft
ze zich ingezet voor het organiseren van Benefietavonden.
Algemeen bestuurslid: Joanne de Vletter werkt sinds 2014 als communicatiemedewerker en
fondsenwerver
bij
het
kinderfonds
van
ADRA
Nederland
(een
internationale
ontwikkelingsorganisatie). Gedurende haar studie ‘International Development Studies’ deed ze in
2012 vier maanden onderzoek in Ghana en bezocht toen ook de computerschool van Macina. Sinds
september 2012 is ze bestuurslid bij de Macina Foundation en ze houdt zich o.a. bezig met het
jaarverslag en het helpen organiseren van Benefietavonden.
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 Kokrobite gegaan om een training te geven.
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 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 via email.
Sinds 2012 heeft de computerschool een docent, genaamd Calvin Keah Dedzorgbe. Hij heeft goed
contact met de omliggende scholen, een groot netwerk in Kokrobite en hij is behalve docent ook
handig in het repareren van computers. Hij heeft ook geholpen om alle spullen te verhuizen naar de
nieuwe computerschool en is gestart met lesgeven op de nieuwe locatie.
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 is 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 manager 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 inzet voor het
uiteindelijke doel van de computerschool: een prachtig kenniscentrum voor de hele gemeenschap in
Kokrobite: het ICT Centre Macina.

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 De Macina computerschool in 2018
Eind 2017 was de bouw van de nieuwe computerschool voldoende gevorderd om te verhuizen en de
computerlessen zijn daar voortgezet in 2018. De naam "Macina school" werd veranderd in ICT Centre
Macina, omdat het duidelijker aangeeft dat het een centrum is voor onderwijs en kennisuitwisseling.
Het gebouw is in 2018 volledig in gebruik genomen en de bibliotheek ingericht, maar er waren nog
wensen: wc's, het buitenterrein als speelplein inrichten en de buitenmuren verven. De officiële opening
werd gepland en voorbereid voor de mensen uit het dorp en alle afgevaardigden van officiële
instanties. Daarnaast was het coachen van de manager en de leraar een belangrijke activiteit in 2018,
met name om het genereren van inkomsten door het ICT Centre Macina op gang te brengen. In de
loop van 2018 zijn voor het eerst serieuze financiën gerealiseerd door Macina Ghana - mede dankzij
Wilde Ganzen - en kon er ook al deels uitvoer worden gegeven aan het project (het afbouwen en
opknappen van de school). Er zal worden geïnvesteerd in het aanschaffen van een grote professionele
kopieermachine in 2019 om inkomsten te genereren.

7.2 Projectplan met Wilde Ganzen
Vanaf november 2017 was er in Nederland contact met de Wilde Ganzen. De Wilde Ganzen biedt
ondersteuning in kennis en ervaring en ook financieel. De Wilde Ganzen bestaan al 60 jaar en daar kan
de Macina Foundation van leren.
Op 17 mei 2018 is de samenwerkingsovereenkomst getekend in Nederland. Er is intensief overlegd
met Kamil in Ghana en hij heeft de aanvraag voor financiële ondersteuning van het project
"Verbetering van ICT Centre Macina" gedaan bij Wilde Ganzen. Het volledige projectplan kunt u zien
in bijlage 3.
In september werd een Benefietdiner georganiseerd door het Macina-bestuur in Nederland in
samenwerking met Resto VanHarte Utrecht Kanaleneiland en dankzij donaties op deze avond werd de
benodigde bijdrage van Macina Foundation van € 5.554 bij elkaar gebracht. De Wilde Ganzen hebben
€ 2.777 bijgedragen zij heeft het totaalbedrag van € 8.331 in november naar Macina Ghana
overgemaakt. Kamil en Nash konden starten met de uitvoering van het project in Ghana eind 2018.

7.3 Cor van Gils coacht Kamil en Calvin in april in Ghana
Uit een verslag van Cor: “Ik ben weer terug in Nederland en ben blij met de fantastische steun die ik in
Ghana
van
de
collega's
van
de
Macina
Foundation
heb
gekregen.
We hebben samen veel plannen gemaakt; o.a. fondsenwerving in Ghana, rapporteren,
verdienmodellen, samenwerking met Maxim Nyansa, opening van de school, uitbreiding in de
toekomst. Ik heb veel kinderen persoonlijk gesproken, ze komen graag naar de school; “because I
want to learn” of “because we have very good teachers”. Ook de ouders zijn blij met de school, de
kinderen leren daar Engels en dat wordt thuis niet gesproken, want de meeste ouders kunnen dat niet.
Zo draagt de Macina Foundation op verschillende manieren bij aan het onderwijs in Ghana.” Cor
haalde daarbij een beroemde Afrikaanse spreuk aan:
If you want to go fast, go alone
If you want to go far, go together
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Cor met leerlingen en Calvin voor de Macina school - april 2018

7.4 DE FEESTELIJKE OPENING van het ICT CENTRE MACINA op 23 juni 2018
Mamud ging als voorzitter van de Macina Foundation naar Ghana om de officiële opening van het
nieuwe ICT Centre mee te maken in mei 2018. De voorbereidingen waren in mei al begonnen met het
instuderen van liederen en dansjes door de kinderen onder leiding van Calvin en met hulp van Sammy.
Kamil was druk geweest met het uitnodigen van de gasten en het regelen van eten, drinken, stoelen
e.d. En de school moest er mooi uitzien: de buitenmuren werden geverfd.
De datum van de opening moest uitgesteld worden, doordat er een stilteperiode van een maand was
ingesteld in de regio Ga, waarin Kokrobite ligt. Helaas was Mamud er daardoor toch niet bij. Op 23
juni dreigde het hard te gaan regenen, maar de weergoden waren Macina tóch gunstig gestemd en de
ceremonie kon buiten worden gehouden. Er waren veel mensen aanwezig, o.a. de Queen Mother van
Kokrobite, de vertegenwoordiger van de chief van Kokrobite, Stanley van Maxim Nyansa (een ICTorganisatie waar Macina mee samenwerkt), leraren en ouders. Er werden plechtige toespraken
gehouden, de kinderen zongen en dansten, er was eten en drinken en iedereen was zeer tevreden. Het
werd vastgelegd op film en de verkorte versie is op de website en de facebookpagina te zien.

Vóór de opening: er moest nog geverfd worden...

En: ná de opening!
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OPENING 23 JUNI 2018

Zang en dans door de kinderen

De opening wordt gefilmd, zie www.macina.org

7.5 Eind december: bezoek Herma en Mamud aan het ICT Centre Macina

Voor het ICT Centre Macina: Kamil, Herma, Mamud en Calvin december 2018 (links)
Vergadering met ouders en leraren van de scholen die samenwerken met Macina (rechts)

7.6 Leerlingen en lessen
Vanaf januari 2018 werd er door Calvin dagelijks les gegeven in het nieuwe ICT Centre Macina. Veel
leerlingen kwamen regelmatig naar de Macina School lopen met hun leraar. Ook van diverse andere
scholen bleven leerlingen naar de Macina School komen. De leraren van deze scholen hielpen bij het
geven van de computerlessen.
Daarnaast kwamen er kinderen en jongeren buiten school om voor computerlessen. De meeste
kinderen komen uit Kokrobite en een aantal kinderen komen uit omliggende dorpen. 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 en dan zijn er wel 30 tot 40
leerlingen aanwezig.
De lessen worden op verschillende niveaus aangeboden en op verschillende onderdelen:
- introductie van de computer
- leren typen (methode Mavis Beacon)
- WordPad, Paint, Microsoft Word and PowerPoint
- gebruik van internet en email.
Er wordt gebruik gemaakt van de ICT-lesboeken van de methode "Excellent Computer Skills". Deze
boeken en methodes worden ook op de omliggende scholen gebruikt.
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In een filmpje op de website vertellen scholieren over hun ervaringen met de Macina school. De leraar
en scholieren zijn blij met de mogelijkheid om hun ICT-vaardigheden op een echte computer te
kunnen leren in plaats van uit een boek.

7.7 Lokale werkgelegenheid in Ghana
De Macina Foundation draagt op verschillende manieren bij aan de lokale werkgelegenheid in Ghana.
Er zijn 3 vaste medewerkers in dienst bij de Macina Foundation: de bouwopzichter/supervisor, de
manager en de leraar. Verder zijn er in 2018 weer verschillende lokale bouwvakkers en schilders aan
het werk geweest dankzij financiering vanuit Macina.

7.8 Samenwerkingspartners van de Macina Foundation
Om een verschil te kunnen maken “moeten we ergens beginnen, om ergens te komen”, zo luidt ons
motto. 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.
De Macina Foundation in Ghana werkt samen met omliggende scholen 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 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.

Samenwerking met Climbing The Right Tree en Maxim Nyansa
In 2018 is de Macina Foundation gaan samenwerken met de stichting Climbing The Right Tree in
Nederland
en
de
Ghanese
NGO
Maxim
Nyansa.
Climbing The Right Tree verzamelt in NL computers en ICT toebehoren en verscheept die naar
Ghana. De Ghanese organisatie Maxim Nyansa verspreid deze computers, een smartboard en een
online programma op scholen in Ghana die zelf al een goed en veilig ICT lab gebouwd hebben.
Maxim Nyansa verzorgt een cursus aan de ICT docenten zodat ze met het programma les kunnen
geven en met online ondersteuning reparaties kunnen uitvoeren. Omdat de doelstelling van de Macina
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Foundation overeenkomt met die van Maxim Nyansa hebben we overleg gehad in Nederland en in
Ghana met alle betrokkenen. Er zijn kansen voor beide organisaties om van elkaar te profiteren en in
2018 is er besloten dat het ICT lab in Kokrobite via Maxim Nyansa 20 computers en een smartboard
geleverd krijgen. Ook zullen Calvin en Kamil een training bij Maxim Nyansa volgen in 2019.
"Climbing the right tree", is een in Nederland gevestigde NGO met de missie om
carrièremogelijkheden te creëren voor jongeren in Afrika (Ghana) met behulp van
informatietechnologie.

Stanley, Mamud en Kamil in overleg in Accra
En hieronder volgt de missie van Maxim Nyansa in het Engels:
Maxim Nyansa is a NGO based in Ghana and delivers taylor made integrated solutions for the
innovation of education in West-African schools:
1. We help schools to set up their IT labs. We will do this by assisting with the design and
implementation of the infrastructure. We will also help them acquire the needed equipment for the lab
through the Maxim Nyansa Foundation School Sponsorship Program and our Computer4Schools
campaign.
2. We offer digital educational material based on the School’s curriculum. This will span from
primary school through to the senior high school level.
3. We train teachers in digital literacy and help them use IT to make their job as a teacher
more rewarding and less time-consuming.
4. We provide IT training for all teachers of the various institutions on how to effectively use
technology to improve the delivery of their lessons to capture the attention of children and also to
make them understand the topics better.
5. If necessary, we provide general IT training for the students as well. This will equip them
with the much needed IT skills for the future practically.

8. Fondsenwerving en PR in Nederland
8.1 Voor het eerst serieuze inkomsten in Ghana gerealiseerd
In 2018 heeft de Macina Foundation in Nederland heeft weer verschillende activiteiten ontplooid om
inkomsten te genereren voor het ICT Centre Macina in Kokrobite. Een van de initiatieven die het
bestuur van de Macina Foundation in Nederland heeft opgepakt is een samenwerking met Wilde
Ganzen. Deze samenwerking was enerzijds bedoeld om de nieuwe computerschool, het nieuwe
kenniscentrum, te kunnen afbouwen en anderzijds was het een poging om vanuit Ghana meer
initiatiefkracht te laten ontstaan. Het kenmerkende aan Wilde Ganzen is namelijk dat zij ook serieuze
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input en betrokkenheid vanuit de lokale partners als voorwaarde stellen. Dit sluit nauw aan bij de
missie en visie van de Macina Foundation om het project in Ghana steeds onafhankelijker te maken en
te streven naar zelfstandigheid van de Macina Foundation in Ghana.

Het definitieve projectvoorstel voor het afbouwen van de school is dan ook door Macina Ghana
ingeleverd bij de Wilde Ganzen in Nederland (Zie bijlage 3). Het bestuur in Nederland van Macina
heeft wel ondersteuning geboden, maar het uiteindelijke voorstel is dus vanuit Ghana verstuurd en ook
is eind 2018 het totaalbedrag van Wilde Ganzen direct overgemaakt naar Macina Ghana. Een grote
stap voorwaarts als het gaat om de verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid van onze lokale
partners van Macina Ghana!

8.2 Professionele fondsenwerver ingeschakeld
Het is mooi om te zien hoeveel mensen, organisaties en bedrijven zich - steeds weer opnieuw betrokken voelen bij dit Ghanese project. Zeven jaar geleden, in 2012, begon het als een bescheiden
initiatief en sindsdien is er veel bereikt. Er staat nu een spiksplinternieuw kenniscentrum “ICT Centre
Macina”, op weg om zelfstandig en zelfvoorzienend te worden. De gestage groei van Macina is
kenmerkend geweest voor het project. In 2018 is er - mede door hulp in te schakelen van een
professionele fondsenwerver - een onverwacht grote groei geweest qua inkomsten. Heel veel grote en
kleine organisaties en fondsen ondersteunen de missie van de Macina Foundation met een financiële
bijdrage en maken het daarmee mogelijk om de activiteiten uit te breiden naar nieuwe locaties.

8.3 Grote sponsoren in Nederland in de afgelopen jaren
In de afgelopen jaren heeft de Macina Foundation veel moois neer kunnen zetten in Ghana dankzij
enkele terugkerende of vaste sponsoren in Nederland. Onze dank gaat uit naar onderstaande sponsoren
die in de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan het project:
- De eerste computers die naar Ghana zijn verscheept werden geschonken door het bedrijf
EXIN die ook later gulle donaties deed, waaronder twee kopieermachines.
- Medewerker van EXIN, Sikke van der Meulen, hield een sponsorloop in 2014.
- Een andere trouwe sponsor is tandarts Peter Dieperink van Tandartsenpraktijk Schubertstraat
in Amsterdam. Hij doneert al jarenlang aan Macina en schonk in totaal meer dan 10.000 euro
aan dit project!
- Studentenvereniging Veritas zamelde in 2014 ruim 6.000 euro in voor Macina!
- Het fonds RaboShare4More van de Rabobank doneerde in 2016 maar liefst 3.300 euro aan
Macina voor o.a. capaciteitsopbouw en het inrichten van de bibliotheek.
- In 2016 werd een Benefietfeest georganiseerd door Macina, waar vele gulle donaties zijn
gedaan. Acteur en oprichter van Stichting New Dutch Connections Bright O’ Richards
verzorgde bijvoorbeeld kosteloos een prachtig optreden!

8.4 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.
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Ook in 2018 was de Macina Foundation gezegend met meerdere structurele sponsors. We hopen dat
de Macina Computerschool in Ghana binnen enkele jaren haar eigen inkomsten genereert, zodat deze
giften op den duur niet meer nodig zijn. Naast giften via deze notariële schenkingen ontving Macina in
2018 ook (kleinere) giften van verschillende donateurs, o.a. tijdens het Benefietconcert dat het
Macina-bestuur in Nederland organiseerde in samenwerking met Resto VanHarte Utrecht
Kanaleneiland (zie 8.6).
Hebt u interesse in een overeenkomst om de Macina vijf jaar of langer te ondersteunen? U heeft dan
maximaal belastingvoordeel als u zo’n overeenkomst aangaat met als goed doel: het bieden van
onderwijs aan kinderen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

8.5 Rommelmarkt 5 mei
In mei 2018 stond de Macina Foundation voor de zevende keer op rij op de rommelmarkt in de
Utrechtse wijk Lombok. Deze rommelmarkt, die loopt van de Abel Tasmanstraat, Kanaalstraat,
Leidsekade tot aan de Billitonkade, is een van de grootste en drukste markten in Utrecht en staat ook
bekend als een van de gezelligste! Op de markt zijn veel mensen nieuwsgierig naar het verhaal achter
het spandoek van de Macina Foundation. De totale opbrengst voor Macina bedroeg in 2018 in totaal €
466! Het voltallige bestuur was aanwezig en actief met het verkopen van spullen. We genoten van de
verse verhalen van bestuurslid Cor van Gils die net uit Ghana was teruggekeerd. Dank aan alle
hulptroepen!

Het voltallige bestuur aanwezig op de 5 mei Rommelmarkt in Lombok

8.6 Benefietdiner Macina met Resto Vanharte
In september 2018 heeft het bestuur van de Macina Foundation een Benefietdiner georganiseerd in
samenwerking met Resto VanHarte Utrecht Kanaleneiland. Het werd een feest voor 75 gasten vol
kleuren, geuren en smaken uit Afrika. Er kwam een verhalenvertelster - Anette Kiekebosch - die
prachtige afrikaanse verhalen vertelde, met humor en een vleugje magie. Ook werd onder leiding van
Resto VanHarte een heerlijke driegangenmaaltijd bereid, waarbij Mamud (bestuurslid) zijn Ghanese
kookkunsten deelde en er mede voor zorgde dat er echt een Afrikaans maaltijd op tafel kwam te staan.
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Anette Kiekebosch

Heerlijke Ghanese maaltijd dankzij Resto VanHarte

Naast prachtige verhalen was er ook LIVE muziek tijdens het Benefietdiner door Koraspeler Amara.
Tussen de gangen door liet hij zijn muziek horen (foto linksonder).

Cor van Gils (foto rechtsboven) hield een uitgebreide presentatie over zijn bezoek aan de
computerschool in Kokrobite en wat hij daar met onze lokale partners besproken en bedacht heeft.
Joanne de Vletter (bestuurslid) had een leuke presentatie over de ontwikkelingen van de Macina
school. Er was iemand van Wilde Ganzen aanwezig en de directeur van Maxim Nyanza hield een kort
praatje. Het Benefietdiner bij Resto VanHarte markeerde weer een bijzonder moment in de
geschiedenis van Macina: de nieuwe computerschool is een feit en met deze stevige basis is het tijd
voor meer groei, meer inkomsten en misschien wel meer dependances van Macina in Ghana.
Opbrengst van het Benefietdiner bedroeg € 2.000.
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Flyer van het Benefietfeest Macina i.s.m. Resto VanHarte Utrecht
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8.7 PR in Nederland
In 2018 is opnieuw geïnvesteerd in meer bekendheid om de Macina Foundation onder de aandacht te
brengen. 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. Op de website en op
facebook worden nieuwsberichten geplaatst, maar ook benaderen we ons netwerk van sponsors en
donateurs via nieuwsbrieven en mailings. Op de rommelmarkt en in onze eigen netwerken vertellen
we over het project.
Dankzij verschillende activiteiten en het delen van foto’s en filmpjes die door Macina of in
samenwerking met onze lokale partners worden gemaakt, zijn inmiddels enkele duizenden mensen
geïnformeerd over het hoe en waarom van de computerschool in Ghana.
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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
-

-

-

Zwaktes

Het ICT Centre Macina bevindt zich
op een centrale locatie met veel
basisscholen in de directe omgeving
Het nieuwe kenniscentrum biedt
meer ruimte en meer mogelijkheden
voor lessen
Er is een bibliotheek aanwezig waar
leerlingen kunnen lezen
De vraag naar ICT-onderwijs is nog
altijd actueel
Er is frequent contact tussen de
Macina Foundation in NL en de
partnerorganisatie in GH, zowel met
de manager als de supervisor in GH

-

-

-

Kansen
-

-

-

-

Door focus op het afbouwen van de
school is het certificatensysteem nog
onvoldoende van de grond gekomen
De directe organisatie in Ghana is
afhankelijk van een klein team en dit
maakt Macina Ghana nog kwetsbaar
Er moeten activiteiten worden
ontwikkeld door de lokale partners
om inkomsten te genereren en het
ICT Centre Macina zelfvoorzienend
te maken.

Bedreigingen

Het nieuwe ICT Centre Macina biedt
door haar ligging en grootte de 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
De bibliotheek kan extra mensen
aantrekken en voorzien in een lokale
behoefte aan 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
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-

-

-

-

Het ICT Centre Macina 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
de computerschool mogelijk niet ten
volle kan worden benut
Door snelle opkomst van de mobiele
telefoon in Ghana verliest het ICT
Centre Macina mogelijk aan
populariteit en aanloop
Een kopieerservice om inkomsten te
genereren zou kunnen leiden tot
concurrentie in Kokrobite.

Bijlage 1: Jaarrekening 2018 MACINA FOUNDATION
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Bijlage 2: Begroting 2019 MACINA FOUNDATION
Post

Eenheid

€/eenheid

Begroot €

Kosten in NL
Telefoonkosten NL-GH

12 10 /maand

120

Verschepen computers en accessoires

120

Onvoorzien kosten

125

Totaal kosten NL

500

Kosten in Ghana
Electriciteit en internet

12 20 p/m

Salaris Manager,docent, supervisor

12 280 p/m

240
3.360

Wc's, vloer, buiten terrein

3.000

Aanschaf en vervanging computers

6.000

Onderhoud computers

200

Transportkosten

100

Aanschaf kopieermachine

5000

Kosten begeleiding manager en docent

700

Boeken

200

500

Bouwkosten Macina ICT lab Kumewu en
comp.

6.200

Onvoorzien kosten

250

Totaal kosten Ghana

25.550

€ 26.050

Totaal
Dekkingsplan
Donaties en bijdrage Wilde Ganzen

22.920

Jaarlijkse bijdragen via overeenkomsten

1.130

Opbrengst Sponsorloop Auris

2.000

Totaal

€ 26.050
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Bijlage 3: Projectplan “Verbetering van ICT Centre Macina” in
samenwerking met Wilde Ganzen
Wilde Ganzen Application 5 th of march 2018:
Local currency name cedis
Exchange rate to € 1.00 in your local currency 5.48
B1: project activities related to building and drilling
- Building of two toilet room & the water sewerage = € 3000
- pavement outside the building = € 1680
- Painting of the school = € 1000
These activities would be done as soon as the financial resources is available.
B1 in € 5680
B2: project activities related to new equipment / inventory
1-Purchasing of one new industrial copy and print machine = €700
2- Purchasing of 12 computer tables and chairs & upkeep of computers = € 200
B2 in € 1150
B3: project activities related to staff and volunteer training
The cost of training and coaching the staff and volunteers. € 1320
(Our Dutch partners planned to send an expert from Holland for this training)
B3 in € 1320
B4: project activities related to management / supervision
Payment of building manager = € 1200
Security personnel & miscellaneous expenses = € 200
Transportation of goods = € 100
Opening and other activities of the school = € 250
B4 in € 1750
Btotal: total project budget (=B1+B2+B3+B4): € 9900
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Bijlage 4: Reporting Ghana (rapport door Cor van Gils, april
2018)
14 th of April 2018 – 3rd of May 2018
Ghana – Macina Foundation. Trip report Cor van Gils.
“Let's build the foundation”!
This document gives an overview of discussed topics and possibilities with the Macina
people in Ghana. These topics wil be discussed in our next Board meeting in The
Netherlands.
More information and planned activities are in the Wild Geese document dated 12-04-18
“We need more computers”.
Installed base of computers are very much used and run on outdated Windows XP mostly.
There is a need for more computers and renewing of the installed base is also very much
desired.
Pricing of computers in Ghana :
New computer : 1000-1200 Cedi's
Used computer : 300-400 Cedi's.
Introduction fees for the children paid by the schools.
This money will be used for maintenance of the computers and to buy more computers if
possible.
Registrration fee will be 20 Cedi, when the children deliver their registration form.
The school should be paying the weekly fee via the teachers, fee should be 1 Cedi per child
per week.
At the moment there are 11 groups per week, each have at least 20 members.
This could lead to an income of at least 11 x 20 x 1 Cedi = 220 Cedi per week.
Administration needs to be done very secure and properly bij Calvin (he is aware).
Inform the people of this change during the official opening ceremony of the school.
Adult education
Registration, price 100 Cedi's for Computer basics and 100 Cedi's for Microsoft Suite.
We give the good feeling to participants that they learn what they pay for, we help them as
long as it is needed..
This can generate income for Macina. Calvin should receive some kind of bonus.
Internet connection
Fibre connection close by.
If the connection is there many new opportunities will come available for the community.
Working together in the area is needed, appointment with MP will be planned by Calvin.
Also involving the chief if possible.
If connection is made available it will cost ca. 300 Cedi's per month.
Contact was made with Vodafone, Kamil was called back, further research will be done.
Possibility of CSR (Corporate Social Responsibilty) reduction is probably available,
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Internet cafe
As soon as internet is available at the Macina school we can offer internet cafe facilities.
At the moment there is just one small internet cafe in Kokrobite (4 seats) and people pay 3
Cedi's per hour. If we offer internet facilities for 2 Cedi's per hour you can be sure people will
come.
This can generate income for Macina. Administration is important again.
Large format printing equipment
Calvin is a graphic designer, he can help people to develop whatever they need.
As soon as the equipment is available it is certainly possible to generate extra income for
Macina.
Good administration about the cost and turnover is part of its success.
Margin can be used to invest in new computers or other new attractions..
Also Calvin should receive some kind of bonus for his work.
Macina ICT shop
It could be a good idea to start selling some small computer environments or tablets as a try
out.
The problem you always have here is that you need some stock before you can start and
that also means you have to invest first, before you can get any results in this area.
It could be a good idea to invest in a small number of tablets (2-5) and experience what will
happen then. Is Calvin able to sell them and receive a margin?
Evaluation should be done after f.e. three months time.
Macina ICT repair Center
These activities, to repair computers and telephones, is now done by Calvin himself, but not
as a part of the Macina Foundation.
It would be a good idea to bring these activities as part of the Macina Foundation.
Proper administration is key to be succesful in this area.
Calvin should receive some extra salary or bonus based upon these activities.
Library and knowledge center
Much easier books are needed.
Also borrow them f.e. to tourists at Black Milly, so it can generate some extra income for
Macina. Do some research for the digital library as Maxim Nyansa is using.
@Mamud, could you please bring a hard disk to support these activities when you travel to
Ghana ?
Registration and reporting.
Explained the way it works in NL.
Also seen and discussed there are many more children coming to the school as reported.
This is as losing a chance, you are better then you say and doing more then you write down!
Also for new activities it is very important to provide a solid administration.
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Basketbal area in front of Macina school
Children socialize very much when they can do some sports.
They started already playing, but a with a real basket it should be more attractive.
Table tennis area in front of Macina school
They started already playing, but a real table to play table tennis should make it even more
attractive.
Probably also possibilities for table football or billiard games as seen at the Mall.
Pricing varies from 1000 – 1500 Cedi's per item.
Meeting MP
Worked on the needed connections. Discuss possibilties to work together.
Talk about the very much needed internet connection for the school, this can help to develop
the whole community in Kokrobite.
Meeting chief
Meeting with the chief has taken place. Chief will visit official opening of the school.
His people are invited also.
Snaps + enveloppe, “knocking money”.
Greeting, my mission.
Internet, more education, Macina and Kokrobite are growing.
Meeting very rich Ghanian men
Visited some men, at home and at their office.
All are invited for the opening of the Macina school.
We can send them a proposal how they can help MF (done).
Kamil is quite sure they will help us in some way.
Offical opening of the school
Invite MP, invite Chief and his people.
Opening is planned on 19th of May, Saturday morning from 10 a.m. (changed to 9th of June)
Calvin will organize chairs for chief, MP and their people.
Something to drink and eat has to be prepared also.
When opening the school it is also important tot inform the people about :
–
Fees to be paid by the schools for using the Macina computer school, starting in the
new college year (registration fee and weekly fee).
–
Possibilties for adult education + its prices.
–
Possibilities to use copying equipment.
–
Other plans that makes the Macina school to a very important place in Kokrobite.
Tourism
Check with Calvin to organize a tour from Kokrobite to the Macina school every Saturday
afternoon, including overview of the area from the mountain close to the school. Ask a fair
price, f.e. 5/10 Cedi's per person. Look at Facebook : xtoursocialists.
Tours like this can be combined with a visit to the Macina Foundation.
We can keep adding people to the FB page and tell them the story.
It could be an opportunity to organize a tour from The Netherlands to Ghana for people
interested in the Macina Foundation and the culture of Ghana.
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Additionaly we ask a long term sponsorship (f.e 5 years / 100 euro per year) for the Macina
Foundation.
I will also look around at travel agencies in the Netherlands that make tours to Ghana and
can probably visit Macina and Kokrobite for a small fee. ( I can ask Sawadee anyway).
Solar panels
Discuss with Kamil/Calvin what solar panels can bring for the Macina Foundation and have
an impression of the cost also.
Gutters. What will be the cost ? Receive raining water and use it later on.
Meetings with Maxim Nyansa
First meeting was with Stanley and Diana in Kokrobite.
They visited the school and we had a good discussion around outstanding topics.
There is a good opportunity to work more together in the future.
Stanley will provide some forms that can help to Kamil.
Calvin can be trained at Maxim Nyansa's computer lab in Accra.
They also have experiences with electronic wallboards, also a chance for Macina.
We, Calvin, Kamil and me, will visit MN on the 30th of April.
30th of April :
–
Digital library
–
Electronic wallboard.
–
Very good way of working, step by step plan.
–
See their website for their way of working.
–
They like to work with Macina very much.
–
Mamud please also visit them when you are in Ghana.
–
Mamud and Herma will be informed on further steps, advice:to move on with MN.
Next questions and answers in the Wild Geese proposal. Tried to answer the questions from
Mr. Ruben as good as possible.
Use DEAN equipment in Kokrobite to do a try out ?
ElimuPi + 4 tablets? Is it ready to be used? Should be great!
There was much more than just this report. Just ask me if you have any questions.
Let's build the foundation.
Kind regards,
Cor van Gils
Rietgansstraat 25
3853 AH Ermelo
The Netherlands.
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Bijlage 5: Vijfjarenplan Macina Foundation
2019
●
●
●
●
●
●

Vorderingen in proces van de verzelfstandiging van het kenniscentrum.
Examen certificeren met erkend certificaat.
Meer mogelijkheden zoeken om inkomsten te genereren via de computerschool.
Vrijwilligers vanuit Nederland en Ghana kunnen stage lopen bij Macina.
Het ICT Centre Macina werkt samen met andere (ICT-)bedrijven
Het ICT Centre Macina heeft dependences in andere delen van Ghana

2020
●
●
●

Het ICT Centre genereert zelf inkomsten door kopieerservice
Fondsenwerving in Ghana loopt.
Het ICT Centre Macina heeft dependences in andere delen van Ghana

2021
●
●

Het ICT Centre Macina is steeds minder afhankelijk van donaties uit Nederland.
Het ICT Centre Macina heeft structurele sponsors in Ghana

2022
●

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

2023
●

Het ICT Centre Macina werkt samen met andere ICT-organisaties en groeit qua aantal
dependences in andere delen van Ghana
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