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Voorwoord 

 

Dit is alweer het zesde jaarverslag van de Macina Foundation en sinds de oprichting is er 
veel gebeurd! Het jaar 2017 was een uniek jaar, met zowel pieken als dalen… In elk geval 
met een mooi eindresultaat, want eind 2017 was de bouw en de inrichting van de nieuwe 
computerschool bijna afgerond. De huur van het oude lokaal is opgezegd en de lessen zijn 
gestart op de nieuwe locatie. Een mijlpaal! 
 
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 de nieuwe computerschool is: computerlessen aanbieden 
en het realiseren van een kenniscentrum met bibliotheek, zodat de school aan een brede 
behoefte van de lokale gemeenschap in Kokrobite kan voorzien. 
 
In 2017 is de bouw van de school dus bijna afgekomen, maar er is nog veel werk aan de 
winkel. In de computerschool met bibliotheek komt o.a. nog een toilet en er moet nog 
schilderwerk gedaan worden. En de nieuwe computerschool mag nog een prominentere rol 
gaan krijgen in het dorp Kokrobite in Ghana. We zetten ons dan ook graag in om die droom 
te verwezenlijken, zowel in Nederland als in Ghana. 
 
Ons motto: “We moeten ergens beginnen om ergens te komen”. We zijn op weg gegaan en 
we zijn op een belangrijk punt (aan)gekomen. Nu stellen we onszelf de prangende vraag: 
hoe kunnen we dit project zoveel mogelijk verzelfstandigen, zodat het project uiteindelijk 
zichzelf kan bedruipen? 
 
 
Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid tot nu toe!  
 
Namens het bestuur, 
 
Mamud Diallo 
Herma Dorresteijn 
Cor van Gils 
Joanne de Vletter 
 
April 2018  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Veel dank aan alle sponsoren, 
bedrijven en instellingen, individuele 

donateurs en anderen die steun 
hebben gegeven, waardoor de 
nieuwe computerschool met 

bibliotheek in 2017 gerealiseerd is! 
 

De nieuwe computerschool zal in 
2018 inkomsten gaan genereren. Op 

naar een zelfvoorzienend 
computercentrum! 



4 
 

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. Veel Ghanese kinderen hebben ook geen computers in hun omgeving, zodat ze 
niet zelf kunnen leren wat je met dit apparaat kunt doen. Kinderen in Nederland in 2018 
kunnen zich dat niet eens 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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. 

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 
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. 

 
 

  
   Leerlingen bij start van de computerschool 

  
 

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. Onze 
partners in Ghana worden ondersteund bij het genereren van inkomsten op lokaal niveau.  
 
De Macina Foundation maakt zoveel mogelijk gebruik van lokale en duurzame materialen, 
tweedehands producten (zoals kopieermachines) 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 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. 
Het spiksplinternieuwe kenniscentrum, bestaande uit een computerlokaal en een bibliotheek, 
werd in 2017 zo goed als afgebouwd. De lessen op de nieuwe locatie zijn gestart.  
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. In 
2018 en 2019 hopen we een nieuw certificatensysteem te implementeren. 
De lange termijn doelstelling is dat de computerschool financieel onafhankelijk wordt (zie 
werkwijze) en een groeiend aantal kinderen helpt in de vorm van computeronderwijs. In 2017 
werden voorbereidingen getroffen voor een bezoek van professional Cor van Gils aan Ghana 
in 2018. Hij zal – samen met onze lokale partners – o.a. kansen in kaart gaan brengen om 
de school zelfvoorzienend te maken en lokaal inkomsten te genereren. Cor van Gils, 
bestuurslid van de Macina Foundation sinds 2017, brengt een bezoek aan de nieuwe 
computerschool in Ghana om onze lokale partners een training te geven. Hij krijgt alleen een 
onkostenvergoeding en voert 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 alvast iets lezen over het bezoek van Cor aan Ghana (april 2018).  
 

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 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. Ook wordt geïnvesteerd 
in de training van onze lokale partners in Ghana, zodat zij professioneel kunnen gaan 
fondsenwerven voor de school.  
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 de nieuw gebouwde computerschool. 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 vaak niet in staat zijn (voldoende) computers aan te schaffen.  

 

In de jaren 2013 en 2014 heeft de computerschool steeds meer bekendheid gekregen in het 

dorp en is de vraag naar computeronderwijs en andere faciliteiten toegenomen. De 

omliggende scholen zijn zeer enthousiast geworden en zijn blij met de plannen voor de 

uitbreiding van de computerschool. 

 

In 2015 is de bouw van de nieuwe computerschool echt van start gegaan en in 2016 is de 

bouw gestaag voortgezet.  

In 2017 is de bouw van het nieuwe kenniscentrum, bestaande uit een computerlokaal en een 

bibliotheek, bijna helemaal afgerond. Een geweldige mijlpaal na jarenlange investeringen en 

inzet! Wel wordt o.a. nog een wc gebouwd in het kenniscentrum en er wordt nog gewerkt 

aan het internet. 

In hoofdstuk 7 leest u de resultaten en kunt u de foto’s bekijken van de spiksplinternieuwe 

computerschool. 
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6. Organisatie in Nederland en in Ghana 

6.1 Het bestuur van de Macina Foundation in Nederland 

In januari 2017 is Lucie Vogelaar uit het bestuur gegaan omdat zij onvoldoende tijd kon 
reserveren voor Macina. Jammer én Macina bedankt haar voor haar werk en betrokkenheid 
bij de stichting. Zij is al snel vervangen door Cor van Gils, die de Macina Foundation al 
langer met veel belangstelling volgde. 
Het bestuur van de Macina Foundation bestaat uit vier leden: Mamud Diallo, Herma 
Dorresteijn, Joanne de Vletter en Cor van Gils. Sinds begin van dit jaar 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’. 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 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 ook intensief contact met bestaande en potentiële 
sponsors en donateurs. Ghanese slippers en tassen ten bate van de Macina Foundation.  
 
Algemeen bestuurslid: Joanne de Vletter werkt sinds 2014 als communicatie-medewerker 
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. Tijdens deze reis bezocht zij de 
computerschool van Macina. Sinds september 2012 is ze bestuurslid bij de Macina 
Foundation. Ze houdt zich o.a. bezig met het jaarverslag, PR en met de fondsenwerving. 
 
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 gaat Cor naar Kokrobite 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. 



10 
 

6.2 Lokale medewerkers van de Macina Foundation in Ghana 

In Ghana zijn verschillende personen betrokken bij de Macina Foundation. Ten eerste is er 
de manager Mohammed Kamil. 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 reparateur van computers. Hij was tijdelijk afwezig in 2017, maar was 
half 2017 weer werkzaam en heeft geholpen om alle spullen te verhuizen naar de nieuwe 
computerschool. Ook is hij eind 2017 met de lessen gestart 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 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! 
 

           
    Kamil, de manager van Macina in Ghana   Calvin, docent van de computerschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                             Nash, supervisor sinds 2012 en bouwopzichter sinds 2015 

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

 
7.1 De Macina school in 2017 
De bouw van de nieuwe school vorderde langzaam en gestaag. Eind 2017 was het nieuwe 
computercentrum een feit en zijn de eerste lessen gestart. Zie voor een uitgebreid verslag 
over de bouw van de nieuwe computerschool paragraaf 7.3.  
Calvin was eind 2016 ontslagen wegens enkele ontoelaatbare acties. Door zijn afwezigheid 
moest manager Kamil op zoek naar een nieuwe leraar. Hij heeft diverse gesprekken gevoerd 
met mensen uit Accra en iemand uit Kokrobite. Helaas was er steeds een reden voor hen om 
niet akkoord te gaan. Reistijd en reiskosten waren voor de kandidaten in Accra een reden 
om af te haken. Ook het salaris was voor een aantal mensen te laag. 
Manager Kamil zorgde er vanaf januari voor dat de school toch op bepaalde tijden open was 
voor leerlingen van de omliggende scholen. 
Calvin had in juni opnieuw contact gezocht met het Macina bestuur in Ghana met het 
verzoek om terug te mogen komen als leraar van de computerschool. Van half juni tot half 
juli waren Herma en Mamud in Ghana vanwege vakantie en om de Macinaschool te 
bezoeken. Ze hebben een aantal vergaderingen gehad met Kamil, Nash en Calvin waardoor 
het project weer flinke stappen vooruit heeft gemaakt. In goed overleg heeft Calvin begin juli 
een tweede kans gekregen als leraar van de school. Hij heeft spijt betuigd. We hebben er 
allen vertrouwen in dat hij de school (opnieuw) tot een succes zal maken. Hij kent de 
mensen en scholen in Kokrobite en de kinderen vroegen hem steeds "Wanneer kunnen we 
weer naar de lessen komen?". Hij voelt zich verantwoordelijk en is meteen voortvarend aan 
de slag gegaan met het verhuizen van alle computers en spullen naar de nieuwe 
computerschool en het organiseren van een bijeenkomst met leraren ICT en andere 
belanghebbenden.  
Bij die vergadering met allerlei belanghebbenden heeft de secretaris van de MP (Member of 
Parliament Kokrobite) toegezegd om de elektriciteitsaansluiting te gaan betalen. De 
aanwezige leraren van de scholen waren zeer blij met de nieuwe locatie en hebben hulp 
toegezegd en zullen hun leerlingen stimuleren gebruik te gaan maken van de lessen en de 
bibliotheek. Calvin heeft een elektricien en een schilder bereid gevonden om zonder betaling 
te werken voor de school. De huur van de oude school is opgezegd. 
 
Toen in november de ramen en deuren burglerproof waren, konden de computers verhuisd 
worden van het huurlokaal naar de nieuwe school. Calvin begon met het geven van 
theorielessen voor de leerlingen van de D.A. Basic School. In december werd de elektriciteit 
aangelegd (niet betaald door de man die dit beloofd had...) en konden de praktijklessen weer 
beginnen. 
De kinderen en de leraren in Kokrobite waren blij met het grote lokaal en blij om weer te 
kunnen oefenen op een echte computer. In Ghana is geprobeerd lokale sponsors te vinden 
om de bouw mede te financieren. Helaas is dat in 2017 nog niet gelukt. 
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Voor de nieuwe school: Calvin, Herma, Mamud, Kamil en Nash. 

 

 
Vergadering met leraren van de scholen die samenwerken met Macina 
 

7.2 Leerlingen en lessen 

Er is in 2017 minder les gegeven in de Macina school doordat Calvin, de leraar, tijdelijk niet 
werkzaam was voor Macina. En door manager Kamil kon maar beperkt worden ingevallen 
om de computerlessen te geven. Het leek niet veilig om de sleutel van de school aan de 
leraar van de Kokrobitey D.A. Basic School te geven. De leerlingen kwamen toch nog 
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 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. 
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Kinderen wachten voor de Macina school  Uitreiking certificaat 
 
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 en methodes worden ook op de omliggende scholen gebruikt. 

 

     
  

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. 

 

  
Zie website www.macina.org 
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7.3 Macina Computer Lab Kokrobite  

Er zijn nieuwe tafels gemaakt door een timmerman en er is een groot whiteboard met stiften 
aangeschaft. Eind 2017 stonden er 10 werkende computers en een kopieermachine in de 
nieuwe school. Er zijn nog enkele computers die gerepareerd kunnen worden door Calvin. 
De bibliotheek moet nog verder worden ingericht. Er zijn al wel extra boeken aangekocht. 
Calvin heeft in 2017 een dienstfiets gekregen, zodat hij sneller van huis naar de 
Macinaschool en naar andere scholen toe kan gaan. 
 
 

  
 
 

7.4 Nieuwbouw van de computerschool met bibliotheek 

De plannen voor het bouwen van een groter lokaal met meer computers en een bibliotheek 
bestonden al sinds 2013. Het heeft een tijd geduurd voordat er een betaalbaar stuk grond op 
een geschikte locatie gevonden was. Nash is de bouw in juli 2015 gestart. In 2016 zijn de 
muren gebouwd, is het dak erop gezet en is het pleisterwerk gedaan. 
De kosten van de bouw blijken in de loop van het jaar hoger dan vooraf was ingeschat. Met 
name de kosten van bouwmateriaal lopen op door de inflatie. En doordat alles duurder wordt 
gaan ook de lonen van de bouwvakkers omhoog. Daarnaast hebben we met een wisselende 
koers van de euro en de Ghanese Cedi te maken. Nash kon als bouwopzichter geen 
voorspellingen doen over de precieze kosten; hij moest ze keer op keer omhoog bijstellen. 
 
De omgeving van de school is volop in ontwikkeling doordat de doorgaande weg van 
Kokrobite naar de hoofdweg richting Accra geasfalteerd is in 2015. De nieuwe Macina school 
ligt aan een zijstraat van deze doorgaande weg. Er zijn veel nieuwe winkels en 
bouwactiviteiten in de omgeving en dit is gunstig voor de bekendheid van de school. Direct 
naast de school staat een kerk. 
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    mei 2015      het dak zit erop; juli 2016 
 

 
De muren zijn gepleisterd én de weg voor de school is geasfalteerd met een goot, december 2016 
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19 juni 2017 Bericht op de website van Aletta Hendriks (dochter van Lex Hendriks die al 
jaren betrokken is bij Macina via Mamud en Exin) 
 
In mei op vakantie in Ghana ben ik, nieuwsgierig na de verhalen van mijn vader, toch even 
bij de Macina computerschool langs geweest. Vanuit Guesthouse Big Millys eerst de 
supervisor gebeld. Nash was meteen enthousiast. Omdat het weekend was werd er niet 
gebouwd en zelf was hij helaas niet in Kokrobite. Hij beloofde echter meteen iemand anders 
te bellen die wel in de buurt was. 's Middags lukte het om contact te leggen met Ochiami, 
een van de bouwers. Een Ghanees halfuur later waren we beide op de afgesproken 
taxistandplaats. 
De school ligt op loopafstand van het centrum van Kokrobite, dus we liepen er heen. Het 
gebouw is al zo goed als af. Er zaten al deuren, vensters en 'burglerproofs' (anti-
inbraaksloten) in. De glazen ramen volgen nog. 
Ochiami liet me zien waar de computers komen. De elektriciteit is al aangelegd, maar de 
leiding moest nog doorgetrokken naar de paal voor de school. Het kantoor en de bibliotheek 
stonden nog vol bouwmaterialen. Omdat er al wel een plafond in zat en de cementvloer 
redelijk was afgewerkt kon je de school al wel voor je zien. 
Al met al zag het er al veelbelovend uit en het was erg leuk om het in het echt te hebben 
kunnen bewonderen. 
De volgende dag belde Nash nog na of het allemaal goed was verlopen. 
Een mooi project met enthousiaste en betrokken mensen! 

 

  
Vloer 
 

  
Deuren 
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Afwerking binnen 

  
De bibliotheek 

  
Elektriciteit 
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Burglerproof 

  
Ramen 

   
Verven 
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Verhuizing van de computerschool: november 2017 
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Het nieuwe computercentrum met bibliotheek ging in december 2017 in gebruik. 

 

 

 

 

  



21 
 

7.5 Lokale werkgelegenheid in Ghana 

De Macina Foundation draagt op verschillende manieren bij aan de lokale werkgelegenheid 
in Ghana. Vanaf juni 2017 zijn er weer 3 mensen in dienst bij de Macina Foundation: de 
bouwopzichter, de manager en de leraar. De bouw van de nieuwe school gaf ook in 2017 
aan vele werkers een bron van inkomsten. 
 

 
Bouwvakkers op de bouwlocatie 

    

7.6 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 

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 2017 was een spannend maar beslissend jaar 

In 2017 heeft de Macina Foundation verschillende activiteiten ontplooid om inkomsten te 

genereren voor het draaiende houden van de huidige computerschool en voor de bouw van 

de nieuwe computerschool in Kokrobite. Tot onze grote vreugde werd de nieuwe Macina 

computerschool in 2017 afgebouwd! Wel zijn er nog enkele kleine zaken die gedaan moeten 

worden om de school helemaal af te maken, zoals de bouw van een toilet en het 

schilderwerk buiten. 

 

Zoals u wellicht eerder heeft gelezen was 2017 een spannend maar doorslaggevend jaar, 

omdat de nieuwe school werd afgebouwd, de spullen zijn verhuisd en de nieuwe 

computerschool in gebruik werd genomen. Dit was mede mogelijk dankzij de lening van 

bestuursleden Mamud en Herma, zodat de bouw in Ghana door kon gaan. Omdat er niet 

voldoende donaties binnenkwamen, is er een renteloze lening verstrekt. 

  

Het is mooi om te zien hoeveel mensen, organisaties en bedrijven zich betrokken voelen bij 

dit Ghanese project. Zes jaar geleden begon het al een bescheiden initiatief en sindsdien is 

er veel bereikt. De gestage groei van Macina is kenmerkend voor het project en geeft – door 

alle perikelen heen – vertrouwen in een stevig fundament waar we op verder kunnen 

bouwen.  

 

De verwachting is nu dat de laatste zaken rond de bouw van de nieuwe computerschool eind 

2018 kunnen worden afgerond. Wanneer de laatste bouwwerkzaamheden van de 

computerschool voltooid zijn en het kenniscentrum helemaal af is, zal de Macina Foundation 

de jaarlijkse ondersteuning gaan minderen en de school zoveel mogelijk stimuleren om meer 

te verzelfstandigen en financieel onafhankelijk(er) te worden.  

Om dit kracht bij te zetten brengt de Nederlandse professional Cor van Gils een bezoek aan 

Ghana om onze lokale partners daar enkele weken een intensieve training te geven. Het 

doel van de training is om de medewerkers van de computerschool professionele 

vaardigheden te leren en hen tools aan te reiken, om de computerschool zelfstandiger, 

zelfredzamer en nog meer lokaal verankerd te maken. Deze lokale verankering zou 

bijvoorbeeld concreet vorm kunnen krijgen door het aanboren van lokale inkomstenbronnen 

via het Ghanese bedrijfsleven, andere NGOs en/of de lokale overheid.  

 

8.2 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 2017, 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 uit naar onderstaande sponsoren en nog vele anderen:  

- 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. 
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- 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!  

 

 
      Optreden door Bright O ‘Richards en Afrikaanse dans door John Kayongo (2016) 

 

Ook in 2017 kwamen er zowel grote als kleinere donaties binnen. Zie daarvoor 8.3 

 

8.3 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 2017 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 2017 ook (kleinere) giften van verschillende donateurs. 

De komende jaren verwachten we echter nog wel kosten te maken (alhoewel minder, omdat 

de bouwkosten enorm teruglopen).  

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. 

 

8.4 Rommelmarkt 5 mei en andere activiteiten 

In mei 2017 stond Macina voor de zesde 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 
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verhaal achter het spandoek van de Macina Foundation. De totale opbrengst voor Macina 

bedroeg in 2017 afgerond € 633!  

Naast de verkoop van (tweedehands) gekregen spullen op de markt, 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 schoenmaker in Kumasi, in midden-Ghana. De winst gaat 

rechtstreeks naar de stichting (dit jaar €80).  

 

          
 

         
          Ghanese tassen    Handgemaakte leren slippers uit Ghana 

 

8.5 PR in Nederland 

In 2017 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. Op de rommelmarkt en in onze eigen netwerken vertellen we over het 

project. 

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. 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 

- De nieuwe computerschool 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 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 

Zwaktes 

- De lokale inkomsten van de 
computerschool zijn nog niet van de 
grond gekomen; hopelijk biedt de 
nieuwe school meer mogelijkheden 

- Er is een begin gemaakt met het 
certificatensysteem, maar het 
certificaat mag nog meer een 
centrale rol gaan krijgen 

- De directe organisatie in Ghana is 
afhankelijk van één manager en één 
leraar; als die uitvallen kan de school 
niet optimaal functioneren 
 

Kansen 

- De nieuwe computerschool 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 

 

Bedreigingen 

- De nieuwe computerschool 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 

- De nieuwe school vereist bewaking 
wat tot hogere kosten kan leiden 

- De bouw van de nieuwe 
computerschool kon mede dankzij 
een lening worden voltooid. In de 
toekomst willen we leningen zoveel 
mogelijk voorkomen. 
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Bijlage 1: Jaarrekening 2017 MACINA FOUNDATION 
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Bijlage 2: Begroting 2018 MACINA FOUNDATION 

Uitgaven     Inkomsten   

Salaris Bouwopzichter 1.200   Bijdrage Macina 6.600 

Transportkosten 100   Wilde Ganzen 3.300 

Kosten inrichting van nieuwe school 700       

Onderhoud en reparaties computers 200       

Bouwkosten (WC, schilderen, bestrating, o.a)  5.680       

Bibliotheek boeken 250       

De Opening activiteiten van de school 250       

Training en Coaching medewerkers 1.320       

Onvoorzien 200       

Totaal 9.900   Totaal 9.900 

     Macina Nederland 

Uitgaven     Inkomsten   

Telefoonkosten NL 120   Opbrengst rommelmarkt 450 

Kosten bank 130   Donaties, benefiet 3.500 

Project Computerschool 6.600   Fondsen 3.000 

Onvoorzien kosten 100       

Totaal 6.950   Totaal 6.950 

     Macina Ghana overig 

Uitgaven     Inkomsten   

Aflossing lening 3.770   
Inkomsten eigen 
activiteiten 

1.000 

Ontwikkeling inkomen genererende activiteiten 2.000   Fondsen 7.380 

Elektriciteit en internet 250       

Salaris Manager 1.200       

Salaris Docent 960       

Onvoorzien kosten 200       

          

          

          

Totaal 8.380   Totaal 8.380 

     Totaal Macina 

Uitgaven     Inkomsten   

Project Computerschool 9.900   Project Computerschool 9.900 

Macina Ghana 8.380   Macina Ghana 8.380 

          

Macina Nederland 6.950   Macina Nederland 6.950 

Totaal 25.230   Totaal 25.230 
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Bijlage 3: Vijfjarenplan  

 
 
2018 

 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. 

 Trainen van de lokale medewerkers van de Macina Foundation in Ghana. 

 Opstarten van lokale fondsenwerving in Ghana. 

 Samenwerken met ICT-instanties in Ghana. 

 Verder uitwerken en formaliseren van certificatensysteem 
 

 
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 kenniscentrum in Ghana werkt samen met andere (ICT-)bedrijven 
 
 
2020 

 Het kenniscentrum is steeds minder afhankelijk van donaties uit Nederland. 

 Professionele fondsenwerving in Ghana loopt. 
 
 
2021 

 Het kenniscentrum is niet meer afhankelijk van donaties uit Nederland 

 De Macina Computerscholen heeft structurele sponsors in Ghana 
 
 
2022 

 Het kenniscentrum is een voorbeeld voor andere NGOs geworden: zelfvoorzienend. 
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Bijlage 4:  
 
Inkijkje in 2018 met twee blogs van Cor van Gils over bezoek Ghana 2018 
 
 

BLOG 1: Let's build the Foundation! 

 

 

Macina Foundation 

 

 

20-04-18 
 

Ja, inderdaad, bijna alles is anders in Ghana. Het weer, de winkeltjes, de drukte op straat, het 

vervoer per trotro (busje) of taxi en er de hele dag voor zorgen dat je genoeg te drinken bij je 

hebt, want het is warm! 

Zo kwam ik na een behoorlijke reis aan bij de Macina computerschool in Kokrobite (aan zee). 

Daar waren over de week gezien per dag wel zo'n 40 tot 60 kinderen actief met praktische 

computerles, met Engels en met sport. 

Ze kunnen heel veel leren van meester Calvin en de andere docenten van de scholen in de 

buurt. Want alleen hier, bij Macina, staan echte computers en kun je de “computer basics” en 

“de Microsoft suite” echt leren kennen (learning by doing). 

Daar doen ze erg hun best voor hier, passie en energie, dat zijn de woorden die hier goed bij 

passen. 

Ondertussen spreken wij met de betrokkenen om de Macina school verder te ontwikkelen, 

nieuwe kansen te benutten en te werken aan een betere toekomst voor de kinderen hier. 

 

Cor van Gils         

Representative Macina Board      

The Netherlands        
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BLOG 2: If you want to go fast, go alone. If you want to go far go together. 

 

Macina Foundation 

 

 

 

 

25-04-18 

 

If you want to go fast, go alone 

If you want to go far, go together 

Met de inhoud van dit Afrikaanse spreekwoord zijn we echt bezig hier in Ghana. 

– Samenwerken en werken aan toekomstplannen met Kamil en Calvin ronde de Macina 

computerschool. 

– Bezoeken van ouders van de kinderen en ze informeren over de computerschool, het 

belang van Engels leren en de geplande officiële opening van de school. 

– Bezoeken van invloedrijke mensen uit het netwerk van Kamil, zij kunnen helpen om 

Internet te krijgen in Kokrobite en mogelijk kunnen we meer doen. 

– Bezoeken van de chief van Kokrobite, met als gangbaar geschenk een fles jenever. De 

chief is ook heel enthousiast is over de school en zal zeker bij de officiële opening in mei 

aanwezig zijn. 

– En dat geldt ook voor de algemene levenswijze hier, in Nederland kennen we 

“afspraak is afspraak”, maar hier is geduld een schone zaak. Als je dat meebrengt kan er veel 

moois tot stand komen. 

Gisteren was ik weer op de Macina school. Het is echt indrukwekkend met hoeveel inzet en 

plezier er door de docenten en de leerlingen wordt gewerkt aan een kansrijker toekomst voor 

de kinderen. Een genoegen! 

 

Cor van Gils         

Representative Macina Board      

The Netherlands        

 

 

 

If you want to go fast, go alone 

If you want to go far, go together 

 

 


