JAARVERSLAG 2020
Terugblik op de resultaten
Een verslag van de oprichtster van stichting Heart of Grace (Alberta Odame Awuah).
“Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen”
(Nelson Mandela).
Dit citaat van Nelson Mandela geeft weer waar wij met stichting Heart of Grace (HOG) voor
staan en vertegenwoordigen. Onderwijskansen en kwaliteit van het onderwijs is de sleutel en
de basis om het leven van individuen te veranderen.
Onze lange termijn hulp en strategie zijn gericht om het ontbreken van goed onderwijs uit de
wereld te helpen. Wij willen kinderen en studenten voorbereiden om af te kunnen studeren,
om hun kennis en mogelijkheden te verbreden en hen te motiveren om uit te blinken en hun
kansen in het leven te vergroten (excelleren). Dit was en is onze rode draad en leidraad om ons
in te zetten om minder bevoorrechten en kansarme kinderen meer kansen te geven in het
leven.

2020 was een uitdagend jaar vanwege de wereldwijde pandemie Covid-19.
Nu scholen en kantoren gesloten waren door de gedwongen Lock down, werd onze drijfveer
om tegemoet te komen aan de minder bevoorrechten en kansarmen, nog veel groter. Hierdoor
werd de impact van ons werk als HOG op een andere manier zichtbaar en merkbaar binnen de
gemeenschap. Ook bij het continueren van het geven van onderwijs op een veilige en gezonde
manier, was het van belang om hier voor alle kinderen een veilige omgeving te creëren.
Mede door uw vrijgevigheid en financiële steun, heeft HOG het schoolgebouw met 6 ruimtes
kunnen renoveren, een toiletgebouw met 6 ruimtes en een waterboorgat van 100 meter
diepte voor de Ofadaa basisschool in Ghana kunnen bouwen. Het is nu een veilige,
inspirerende accommodatie waar levenslang onderwijs kan worden aangeboden aan meer
dan 433 leerlingen waarvan meer dan 200 leerlingen uit een kansongelijke en minder
bevoorrechte situatie komen.
Pimp mijn School
Aan de Ofadaa school die 40 jaar geleden door de regering van Ghana is gebouwd –
is weinig tot geen onderhoud gepleegd en er zijn ook geen aanpassingen gedaan.
Het ontbrak aan een veilige omgeving om te leren en te spelen en er was achterstallig
onderhoud wat een gevaar vormde voor de kinderen.
Problemen waarmee de school te maken kreeg waren onder meer lekkende daken van
klaslokalen, kapotte bureaus, vervallen schoolkantine en sanitaire ruimtes. Bovendien werd de
school niet geholpen door de Ghanese overheid met de watervoorziening.
Schoolkinderen moesten elke dag kilometers lopen om toegang te krijgen tot water, ook tijdens
schooluren voor de schoolkantine, om te koken en andere doeleinden.
Dat maakte het erg moeilijk en ook onveilig, voor veel kinderen een reden om NIET naar school
te gaan!
HOG heeft met steun van donateurs en vrijwilligers gezorgd voor een schone, frisse en
inspirerende omgeving voor schoolkinderen in Ofadaa. De klaslokalen zijn gerenoveerd met
nieuwe dakplaten, de muren gestukadoord en geverfd, nieuwe ramen zitten vast en er staan
nieuwe stoelen en tafels voor alle klaslokalen. Naast de nieuw gerenoveerde klaslokalen van 6
units, zijn er 6 wasruimtes gebouwd, is een schone en goed beveiligde eetruimte voorzien voor
gezond eten, een veilige plek om samen te komen en de mogelijkheid om veilig te koken.

Er is verder een nieuwe ijzeren poort geïnstalleerd bij de hoofdingang van de school om de
kinderen en de materialen te beschermen. Ambachtslieden en arbeiders werden ingehuurd uit
de gemeenschap van Ofadaa, om het eigenaarschap van de projecten in de gemeenschap aan
te moedigen.
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Water is eerste levensbehoefte om te overleven. Helaas heeft de gemeenschap van Ofadaa
geen toegang tot zuiver drinkwater of drinkwatervoorzieningen. Leerlingen lopen lange
afstanden om toegang te krijgen tot water, wat veel tijd kost en invloed heeft op hun opleiding.
Daarom was er behoefte aan een permanente waterreserve. HOG gaf een team van lokale
experts de opdracht om een gat van 100 meter diepte te boren op het schoolterrein om
leerlingen toegang te geven tot water en om schoon water te leveren om zo in de
schoolkantine te kunnen koken. Het boorgat zorgt voor schoon, veilig drinkwater.

Alles wat wij als Heart of Grace doen, wordt gedreven door onze missie en visie. Toewijding om
samen te werken met kinderen en jongeren, wat zij ook nodig hebben, om hen zo te helpen op
hun weg van ontwikkeling. Dit gaat van onderwijs en ontwikkeling tot levensonderhoud.

Door samen te werken met partners/donoren op financieel gebied en vrijwilligers, kunnen
wij onze HOG-visie stukje voor stukje realiseren en de noodzakelijke faciliteiten aanbieden
namelijk onderwijs en aanleren van beroepsvaardigheden. Mede hierdoor krijgen we toegang
tot achterstandswijken en buurten in Ghana waar de kansengelijkheid het ergst is.

En hoewel 2020 een bijzonder jaar was, hebben uw donaties dit mogelijk
gemaakt. Heel hartelijk dank voor jullie vrijgevigheid van dit afgelopen jaar.
VOOR

NA

NA

NA

VOOR

NA
Onze VISIE en DOELEN
HOG werkt aan het verbeteren van het welzijn en welbevinden van kinderen in Ghana door directe,
praktische- en zichtbare oplossingen.
Wij doen dit door ideeën naar voren te brengen en overleg te voeren met de direct betrokkenen, om zo
mogelijkheden te identificeren, de uitvoerbaarheid te onderzoeken en prioriteiten te stellen.
We bouwen aan meer kindvriendelijke omgeving op scholen zodat meer kinderen kunnen leren en zich
ontwikkelen en zo streven naar het verwezenlijken van hun ambities.
Het werk van HOG is ook gericht op het verbeteren van de toegang tot onderwijs, onderdak, voedsel,
gezondheidszorg en economische kansen. We creëren de mogelijkheid voor mensen partner te zijn van
HOG door te investeren en invloed uit te oefenen op deze jonge levens en bieden de mogelijkheid om
deel te nemen aan vrijwilligersprogramma's en te doneren.
Mensen kunnen geld doneren om 1 of enkele kinderen direct te helpen (een vorm van studiebeurs).

Vorige jaar zijn De begunstigden (Issac Dadzie, Vincencia Tetteh en Rebecca Darko Commey)
werden geselecteerd op basis van de scholingsmogelijkheden en de sociaal economische
situatie. Dit wordt per situatie bekeken en is maatwerk!
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Werkbezoek in 2020 en bereikte doelen en resultaten
Aantal kinderen voor de renovatie K.G
Block.

65 Kinderen

Aantal nieuwkomers op school K,G Block

86 Kinderen

Totaal aantal kinderen K.G na renovatie

151 Kinderen

Aantal kinderen nieuwkomers basisgroep
(1)

45 Kinderen

D.m.v. uw hulp bij de renovatie hebben wij
131 extra kinderen een plaats kunnen
geven om educatie te volgen.

Dat is ( 86+45) =131 Kinderen

Totaal Aantal Kinderen van Groep 1 tot met
6 en kinderen K.G Block .

237 + 151 Kinderen
(237+ 151 ) = 388 Kinderen

RESULTATEN
Recent aantal kinderen dat profijt heeft van het HOG Ofadaa schoolproject:
K.G Block tot groep 6 : 388 leerlingen.

Overige projecten in 2020
1. Lesmaterialen.
Offadaa en omgeven dorpen is een kleine gemeenschap in de centrale regio van Ghana met
meer dan 4.500 inwoners, waarvan 615 vanaf de basis tot Junior Secondary School (JHS)
schoolgaande kinderen. Hoewel scholen voor de basis worden voorzien door de regering, is de
toegang tot onderwijsmateriaal en hulpmiddelen vaak onvoldoende. Dit heeft gevolgen voor
veel kinderen, aangezien gezinnen niet in staat zijn om deze basismaterialen voor hun kinderen
aan te schaffen en onderwijs hierdoor niet toegankelijk en toereikend is. Vaak moeten 5-10
kinderen lesmateriaal met elkaar delen.
Om onderwijs aantrekkelijker te maken voor deze achterstandsgemeenschap, heeft HOG
samen met donateurs en vrijwilligers 100 schooltassen, schrijfblokken en schriften, pennen en
potloden voor schoolkinderen in de leeftijd van 4-14 jaar beschikbaar gesteld. Dit wekte
meteen veel enthousiasme en interesse bij de kinderen, waardoor het aantal bezoekers naar
school toenam. Een opluchting voor ouders die deze spullen niet konden betalen.

2.Donaties voor Trauma ziekenhuis (Eerstehulppost)

Chirurgische instrumenten.
Zes dozen met chirurgische instrumenten werden gedoneerd aan de operatie unit.
3. Een nieuwe website for Heart of Grace
De zichtbaarheid en toegang tot informatie over HOG-activiteiten was tot nu toe beperkt. Om
ons HOG-verhaal beter te vertellen en mensen meer bewust te maken van het werk dat we
doen en te laten zien hoe wij levens positief en structureel beïnvloeden, is een nieuwe website
ontwikkeld.
Deze website bevat nieuwe functies zoals Sponsor a Child, waar behoeftige maar slimme
leerlingen rechtstreeks door donateurs worden ondersteund. Daarnaast is er een sectie
nieuwsbrieven, om onze donateurs, belangstellenden en vrijwilligers te informeren over onze
activiteiten en programma's.
Voor het gemak van het doneren van giften, is de website gekoppeld aan Fintechs zoals Paypal,
Visa, Mastercard en anderen om dit veilig te kunnen doen.
HOG is ook te vinden op sociale media platforms zoals Twitter, Instagram, Facebook en You
Tube voor up-to-date nieuws en om te kunnen communiceren met partners en donateurs.
Toekomstige projecten.
1. Ride-on-Time project
Het Ride on Time-project is een oplossing van HOG om het ziekteverzuim, afwezigheid en
verlate inschrijving aan te pakken, door tijdige aanmelding en toegang tot school te verbeteren.
De meeste schoolkinderen pendelen dagelijks 5-18 km naar school naast het doen van
huishoudelijke taken. Dit is van invloed op de deelname aan school. Schoolkinderen zijn
vermoeid en kunnen zich niet concentreren in de klas. HOG wil voor deze schoolkinderen
transport regelen (bus) om de oorzaak van vertraging en ziekteverzuim terug te dringen.
2.Vocational Training Center (Centrum voor beroepsopleidingen)
Om ondernemerschap aan te moedigen en de jeugd van inzetbaar te maken in verschillende
vaardigheden en ambachten, streeft HOG naar het opzetten van een beroepsopleidingscentrum. Dit VTC zal trainingen geven en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van
timmeren, metselen, horeca, metaalbewerking en elektrotechniek. Het centrum zal worden
geaccrediteerd door het Ghana National Vocational and Technical Institute. Dit centrum zal de
jongeren - die een meerderheid van de bevolking vormt - kansen bieden op het voorzien in
levensonderhoud en inkomen en bijdragen aan de ontwikkeling van de regio.

Voorafgaand aan de realisatie van dit project wordt zorgvuldig onderzoek gedaan naar de
grondverwerving en de economische situatie.
Het VTC gaat 8 theorielokalen gaan omvatten en 3 grote praktijkruimten. Het gebouw gaat uit 2
verdiepingen bestaan en moet plaats bieden aan ruim 200 jongeren per jaar.
Er wordt ook een Business Unit opgenomen voor commerciële opleidingen en trainingen. Het is
het plan om hiermee inkomsten te generen voor deze school. Deze school moet een regionale
functie gaan vervullen.

Testimonial

(Gemeente Ofadaa)

Financiën
Totaal inkomsten opgehaald
Met dank aan onze verschillen fondsen,
donateurs en sponsoren is dit mooie
bedrag bijeengebracht voor de projecten
in Ghana in Euro’s : 42.675,07

Stoelen en tafels, groot formaat marker
board plus transportkosten:
Nieuw Keuken:
Schoon water:
Toilet :
Arbeidskosten :
Vervoer en transportkosten Materialen in
Ghana vanaf diverse locaties naar Ofadaa
Kosten kopen van leermaterialen (schrijf
blocks, pennen, potloden, boeken) en met
Transportkosten spullen zoals
tweedehands kleding, schoenen,
speelgoed en andere goederen vanuit
Nederland naar Ghana:

Uitgaven
Pimp My School (3 K.G. Block) , Plus 3 klaslokalen Renovatie
Euro’s : 16.496,00

Euro’s : 1.365,00
Euro’s : 3.600,00
Euro’s : 4.150,00
Euro’s : 5.700,00
Euro’s : 2000,00
Euro’s : 1.600,00

Euro’s : 1,095,00

Organisatie kosten: Euro (reiskosten,
fondsenwerving, bankkosten, website
ontwerp, hosting en publiciteit)
Totaal uitgaven: .

Euro’s : 5.774,69

Overschot :

Euro’s : 894.38

Euro’s : 41,780.69

Het bedrag aan donaties voor drie begunstigden (Issac Dadzie, Vincencia Tetteh en Rebecca
Darko Commey) (Namens een van Meerkerk house Kring , Mariska Boogaard en Mevr.
Donker) bedrag Euro 274,00.

Beste adviseurs ,sponsoren en Donateurs ,
Het begon niet makkelijk, het was soms een lange en moeizame weg, maar met liefde,
wilskracht en de liefdadigheid van onze trotse sponsoren is onze eerste doel en project
succesvol uitgevoerd.
Door de jaren heen zijn we geweldige mensen tegengekomen die ons hebben gesteund en
begeleid met hun kennis, ervaring en tijd. Sponsoren die de passie met ons deelden en diep in
de buidel taste om het doel en project te steunen.
Mede dankzij jullie steun zijn de kansarme kinderen niet genegeerd en aan hun lot
overgelaten. Met jullie ondersteuning en medewerking zijn gesloten deuren geopend, en is er
een stap dichterbij gezet naar een mooiere en betere wereld.
Daarom willen wij (HOG) hierbij alle onze sponsoren en adviseurs bedanken voor het mogelijk
maken van dit liefdadigheidsproject, wij zijn jullie zeer dankbaar.

Governance
Board of Directors:
Alberta Odame Awuah voorzitter, Yaw Duah financiën, Floris Rutjes penningmeester,
Jac Tempelaars, adviseur, Godfred Mensah, projectcoördinator
Managementteam:
Alberta Odame-Awuah: voorzitter/algemeen projectcoördinator, Godfred Mensah, projectcoördinator Ghana , Helen Gyasi Vrijwilliger marketing , Sonia Gomez Valenzia Social Media,
Richard Darko Vrijwilliger Grafisch Ontwerper

Nieuw-Vennep, April 2021.

