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EXECUTIEVE SAMENVATTING  
  
De Action Boys voetbalclub in Kitase - een klein dorpje net ten noorden van Accra , de hoofdstad 
van Ghana - trekt dagelijks bijna 150 spelers naar de training. Op basis van deze intensieve 
dagelijkse interactie worden de behoeften van deze jongeren en hun thuissituatie voortdurend 
beoordeeld en geëvalueerd. Door de samenwerking van de CO Foundation met de Kitase Action 
Boys FC is een ideale mogelijkheid gecreëerd om te kunnen werken aan de ontwikkeling van de 
jeugd in Kitase en bij te dragen aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. Deze 
samenwerking leidde in 2013 tot het Jeugdontwikkelingsproject, waarbij vanwege de 
ongebreidelde armoede in het dorp ook verschillende andere gebieden werden ontwikkeld waar 
hulp nodig was. Onder de paraplu van het Jeugdontwikkelingsproject (JOP) zijn een aantal andere 
deelprojecten opgezet die hieronder achtereenvolgens kort zullen worden besproken. Deze 
worden gefinancierd door middel van verschillende geldstromen en door verschillende 
organisaties, maar alle zijn gericht op het verhogen van de levensstandaard van de jeugd en hun 
families in Kitase met als uiteindelijke doel om betere kansen te creëren voor een menswaardig 
bestaan.  

Een belangrijk deelproject van het JOP is het maatschappelijk welzijn en armoedebestrijdings-
project dat in grote mate gefinancierd wordt met het inkomen van drie taxi bussen. Dit dekt alle 
terugkerende kosten van dit project, vooral gericht op het bieden van onderdak, voedsel, 
onderwijs en gezondheidszorg voor de meest kwetsbare kinderen in het dorp.  

De boerderij is een logische spin-off en is gericht op het verbouwen van groenten zowel ter 
consumptie als voor het genereren van inkomsten voor het armoedebestrijdingsproject. Het idee 
is dat de start van het project wordt gefinancierd met donaties, maar dat het in de nabije 
toekomst zelfvoorzienend moet zijn.  

Het boorgat is een relatief klein project dat een grote impact heeft op de lokale gemeenschap. 
Het idee erachter is simpel. Al het geld dat elke maand wordt besteed aan drinkwater alswel 
water voor wassen, poetsen en douchen, wordt bespaard door het hebben van onbeperkte 
toegang tot grondwater middels het boren van een zogenaamde boorgat. Door een eenmalige 
investering konden we dit project uitvoeren. Er is extra geld nodig om een hogere tank te bouwen 
om de waterdruk te verhogen, waardoor we meer mensen in Kitase van vers water kunnen 
voorzien. Financiering is verzekerd voor de installatie van zonnepanelen om de waterpomp in het 
boorgat van energie te voorzien zonder dat dit ten koste gaat van het gebruik van elektriciteit.  

De beroepsopleiding en het studiefonds hebben gemeen dat beide in gebruik zijn en dat de 
financiën voorlopig zijn veiliggesteld. Beide bieden de jongeren kansen om zich te ontwikkelen 
op het gebied van onderwijs. Op de lange termijn is de hoop dat de succesvolle afgestudeerden 
van beide projecten zullen helpen om de steun te financieren voor de latere kansarme jongeren 
uit de Kitase-omgeving.  

De Kiekeboe Shop is een voorbeeld van een kleinschalig, zelfvoorzienend project op basis van 
een initiële investering die het leven van een groot aantal mensen kan veranderen. Door 
commerciële activiteiten kan voldoende kapitaal worden gegenereerd om de verkoop van  
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producten voort te zetten, terwijl de winst kan worden gebruikt om enkele van de armste 
jongeren in Kitase te ondersteunen.  

Omdat naast intensieve begeleiding het volgen van onderwijs de hoeksteen is van de 
ontwikkeling van de jeugd in Kitase is er financiële ondersteuning gerealiseerd voor het opzetten 
van een eigen school. In de loop van 2018 moet dit verder worden geactualiseerd en zullen de 
eerste studenten kwalitatief goed onderwijs in Kitase kunnen volgen. 

De resterende twee projecten, het Social Center en de apotheek/kliniek zijn allemaal zeer 
belangrijke activiteiten gepland voor de nabije toekomst. De initiële investering is relatief groot, 
maar de projecten zijn cruciaal om de jeugd op een duurzame manier weg te houden van de 
armoede.  

De grondbeginselen van Jeugdontwikkelingsproject (JOP) zijn in lijn met CO Foundation: gebruik 
intrinsieke kracht van de lokale bevolking om activiteiten op te bouwen, de projecten worden 
zodanig opgezet dat ze uiteindelijk zelfvoorzienend zijn en 100% van de gedoneerde gelden 
wordt besteed aan de projecten in Afrika zonder enige vorm van overheadkosten in Nederland. 
Door deze aanpak is er een goede kans voor de lokale jeugd om uit de vicieuze cirkel van 
armoede te ontsnappen.  

 

 
Het hele dorp loopt uit bij een thuiswedstrijd van de Kitase Action Boys FC  
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FINANCIELE SAMENVATTING  
    

1. Maatschappelijk welzijn/armoedebestrijding  2018  
Begroting  € 40.000  
Verwacht Gegenereerd inkomen  € 24.000  
Verwachte donaties  € 16.000  
Nog openstaand budget Maatschappelijk welzijn/armoedebestrijding  Geen  

    
2. Boerderij    
Begroting  € 17. 000  
Donaties  -  
Nog openstaand budget Farm 2018  € 17. 000  

    
3. Boorgat    
Budget extra watertoren en zonnepanelen  € 6.300  
Donaties  € 6.300  
Nog openstaand budget boorgat 2018  Geen  

    
4. Beroepsopleiding    
Begroting  € 2.700  
Donaties € 2.700  
Nog openstaand budget beroepsopleiding 2018  Geen  

    
5. Studiefonds    
Begroting  € 16.000  
Beurzen Scholen  €   6.000  
Donaties € 10.000  
Nog openstaand budget Studiefonds 2018  Geen  

    
6. Kiekeboe Shop    
Begroting  € 6.000  
Donaties -  
Nog openstaand budget Kiekeboe Shop 2018  € 6.000  

    
6. School    
Begroting  € 10.000  
Donaties € 10.000  
Nog openstaand budget school 2018 Geen  
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Uit het leven gegrepen…  (1) 

Kofi (volledige naam Solomon Owusu) is een gespierde jongen van 14 die in het voetbalkamp 
van de Action Boys in Kitase opvalt door zijn altijd positieve, hardwerkende houding. Kofi’s 
moeder vertrok in 2011 uit het dorp en liet Kofi achter bij een van zijn oudere zussen. Zijn 
vader heeft hij nooit ontmoet. Zonder begeleiding in een zeer armoedige omgeving werd 
Kofi opgepakt door coach Amoako en voorzien van scholing en een veilig thuis. Sindsdien 
werkte Kofi van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat en helpt hij bij het wassen, poetsen en 
koken. Hij ging naar een lokale school waar hij enigszins leerde lezen en schrijven. 
Ondertussen voetbalde hij en viel hij op door zijn sprongkracht en verdedigende kwaliteiten. 
 

 
Kofi (14) 

Zijn leven veranderde volledig toen hij, vanwege zijn karakter, werd geselecteerd voor een 
beurs op Beacon International School. Hij moest weliswaar een aantal klassen terug, maar 
kreeg daar een echte internationale schoolopleiding voor in ruil. Inmiddels zit Kofi ruim drie 
jaar op Beacon en heeft hij op niveau leren lezen en schrijven en krijgt hij les van ervaren, 
gekwalificeerde leraren in wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Hij zit inmiddels op de 
eerste klas van de middelbare school en haalt goede resultaten. Met zijn inzet en 
doorzettingsvermogen verwachten we in de toekomst alleen nog maar betere punten van 
Kofi. 
In 2018 werd door een vrijwilliger van CO Foundation, Luuk Bomhoff, een actie op touw gezet 
om Kofi mee te laten gaan op schoolreis naar Londen. Ook Luuk was onder de indruk van de 
positieve kracht die van Kofi uitgaat. En dankzij kleine donaties van een groot aantal mensen 
heeft Kofi inmiddels zijn paspoort en gaat hij in oktober 2018 mee naar Engeland. Een reis 
waar iemand met Kofi’s achtergrond normaal gesproken alleen maar van kan dromen.  

       Totaal Jeugdontwikkelingsproject  2018  
Uitgaven  €  98.000  
Gegenereerd inkomen  €    24.000  
Donaties en beurzen  €    51.000  
Nog openstaand budget Jeugdontwikkelingsproject Kitase 2018  €    23.000  

  
Het totale budget van het Jeugdontwikkelingsproject voor het volledige jaar 2018 zal naar 
verwachting ongeveer 98.000 Euro bedragen. Hiervan is € 51.000 euro (ruim 50%) middels 
donaties reeds ontvangen of toegezegd met nog eens 25% (€ 24.000) dat wordt gedekt door 
gegenereerde inkomsten. Voor de resterende 25% van het budget moeten nog financiële 
middelen worden gevonden.  
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I. ALGEMENE INLEIDING  
  
1.       Inleiding  
Het jaar 2017 ging de geschiedenis in als het jaar waarin de grootste vluchtelingencrisis sinds de 
Tweede Wereldoorlog escaleerde in Europa met miljoenen mensen die zochten naar een veilige 
plek, terwijl op hetzelfde moment in het Midden-Oosten elke dag duizenden stierven vanwege 
oorlog en terroristische activiteiten. En tegelijkertijd werd een zeer controversiële man gekozen 
tot president van de Verenigde Staten van Amerika.  
Het jaar 2017 bleek ook het jaar van de snelle groei van het Jeugdontwikkelingsproject (JOP) van 
de CO Foundation in Kitase, Ghana. Het is onze hoop dat de bemoedigende ontwikkelingen in 
een klein dorp in sub-Sahara Afrika een piepklein baken van licht zullen zijn in deze donker 
wordende wereld. Het onderstaande plan bevat alle details van het JOP voor 2018/2019 om 
organisaties en individuen te informeren en mogelijk aan te moedigen om de verschillende 
activiteiten te ondersteunen. Na verdere inleidingen van de organisatie en een beschrijving van 
het kernprobleem in ons dorp zal het volgende hoofdstuk ingaan op de details van het JOP en de 
huidige situatie en bestaande activiteiten beschrijven. Daaropvolgende hoofdstukken zullen 
vervolgens verschillende deelprojecten belichten en hun activiteiten, budgetten, inkomsten 
genererende activiteiten en toekomstplannen omvatten.  
  
2.       CO Foundation 
In januari van het jaar 2000 is de CO Foundation – Creating Opportunities – opgezet om middels 
projecten in Nigeria en Ghana organisatorische en financiële ondersteuning te geven op het 
gebied van de gezondheidszorg, armoedebestrijding en het welzijn van de jeugd. De projecten 
zijn gebaseerd op drie kernprincipes, namelijk het gebruik van intrinsieke sterke punten van de 
lokale bevolking, zorgen voor een duurzame opzet dat uiteindelijk zelfvoorzienend is en het 
voorkomen van overheadkosten in Nederland, zodat 100% van het gedoneerde geld lokaal wordt 
gebruikt. Het jeugdontwikkelingsproject in Kitase is het nieuwste project dat de CO Foundation 
heeft opgezet.  
  
3.       Probleem beschrijving  
Kitase is een klein dorpje ten noorden van de hoofdstad van Ghana, Accra. Er is geen werk en 
nauwelijks economische activiteit in Kitase. Daarom zijn ouders gedwongen om werk te zoeken in 
Accra, waardoor ze het grootste deel van het jaar niet bij hun kinderen zijn. Deze kinderen 
worden achtergelaten in de zorg van grootouders of verre familieleden en ontvangen nauwelijks 
aandacht of begeleiding in hun dagelijks leven. De afwezigheid van een of beide ouders maakt 
dat een moreel kompas ontbreekt en dat leidt vaak tot ondervoeding, onverantwoord gedrag en 
slechte schoolresultaten van een groot aantal kinderen in Kitase met een dramatisch 
toekomstperspectief als gevolg.  
  
4.       Jeugdontwikkelingsproject - Visie en missie  
Om mijn begrip van de verschillende termen te verduidelijken, schetst onze visie het ultieme 
beeld van de verdere toekomst nadat het project volledig is uitgevoerd. Onze missie beschrijft de 
plannen die deze visie zullen realiseren.  
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JOP - Visie  
De jeugd van Kitase maakt zich los uit de vicieuze cirkel van armoede waardoor ze een 
gezond en verantwoord leven kunnen leiden met ruime kansen op een geweldige 
toekomst.  
  
JOP - Missie  
De jeugd in Kitase wordt op een zelfvoorzienende manier begeleid en krijgt alle 
noodzakelijke ondersteuning zodat ze goed gevoed, gezond, gedisciplineerd en goed 
opgeleid in staat worden gesteld om de juiste keuzes te maken zodat ze als volwassenen 
in staat zijn een leven te leiden zonder armoede.  
 
 
 

 
De vrouw van een van onze coaches met hun jongste dochtertje 
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II. HET JEUGDONTWIKKELINGSPROJECT (JOP) 
  
1.       Invoering  
Het probleem van de huidige situatie in Kitase zoals hierboven beschreven, heeft de  
CO Foundation ertoe aangezet om het Jeugdontwikkelingsproject te initiëren, kortweg JOP. Dit 
project is gericht op het vinden van duurzame manieren om inkomsten te genereren om de 
armste van de armste te ondersteunen en verdere activiteiten te initiëren om de omgeving waarin 
de jeugd van Kitase opgroeit fundamenteel te veranderen. Een van de positieve neveneffecten 
van het project is dat het werk biedt aan een groeiend aantal mensen in het dorp. In januari 2017 
en januari 2018 hebben MBA-studenten van de prestigieuze Kelley School of Business van de 
Indiana University in de Verenigde Staten de CO Foundation geholpen om de activiteiten, 
budgetten, fondsenwerving en rapportage mechanismen te stroomlijnen. Om dit inzichtelijk te 
maken was er behoefte aan een masterplan. In dit masterplan wordt de JOP beschreven door de 
verschillende deelprojecten met verschillende activiteiten de revue te laten passeren.  
  
2.       deelprojecten  
Om het probleem van de jeugd in Kitase aan te pakken, is het duidelijk dat tegelijkertijd 
verschillende activiteiten moeten worden geïnitieerd. We kunnen niet zomaar beginnen met het 
voeden van jongeren of een voor enkelen schoolgeld te betalen zonder een duidelijk idee hoe we 
duurzame middelen kunnen vinden om dit te financieren of hoe we de onderliggende 
mechanismen die de problemen veroorzaken kunnen oplossen. Hoewel alle activiteiten van het 
JOP in overeenstemming zijn met de hierboven beschreven visie en missie, verschillen de aard en 
omvang van de verschillende deelprojecten aanzienlijk. Hieronder vindt u een lijst van 
deelprojecten die samen het huidige Jeugdontwikkelingsproject van de CO Foundation in Kitase, 
Ghana, vormen:  

• Maatschappelijk welzijn en armoedebestrijding 
• Boerderij 
• Boorgat 
• Beroepsopleiding  
• Studiefonds 
• Kiekeboe Shop  
• School  

In de nabije en verdere toekomst van de volgende deelprojecten worden gepland:  
• Social Center  
• Apotheek en kliniek  

In de volgende hoofdstukken van dit masterplan zal elk deelproject verder worden 
geïntroduceerd en toegelicht, terwijl informatie wordt verstrekt over activiteiten, resultaten, 
budgetten en werkelijke uitgaven voor de evaluatie van 2017 en 2018 en de planning voor het 
resterende deel van 2018 en daarna. De meeste hoofdstukken worden afgesloten met een 
samenvatting met een financieel overzicht. De output van de projecten wordt uitgedrukt in 
gegenereerde inkomsten of begunstigden. Directe begunstigden zijn mensen die persoonlijk bij 
het project zijn betrokken. Algemene begunstigden zijn onder meer hun familieleden en andere 
mensen die indirect profiteren van de beschreven activiteiten.  
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III. JOP - MAATSCHAPPELIJK WELZIJN/ARMOEDEBESTRIJDING  
  
1. Achtergrondinformatie en situatieanalyse  
Het project maakt gebruik van een bestaande voetbalclub, de Kitase Action Boys FC, om toegang 
te hebben tot de gemeenschap via contacten met lokale voetballers en hun families. Dit is een 
groot voordeel ten opzichte van een mogelijke aanpak van maatschappelijk welzijn waarbij 
werknemers die niet bekend zijn met de gemeenschap het dorp zouden moeten doorkruisen op 
zoek naar mensen in nood. De voetbalclub geeft de CO Foundation een natuurlijke mogelijkheid 
om voortdurend kennis, persoonlijke hygiëne, gezondheid, opleiding, gedrag en 
karakterontwikkeling te volgen en te beoordelen, omdat er dagelijks meer dan 150 jongeren voor 
voetbaltraining komen. Als er een probleem blijkt te zijn, kan de CO Foundation actie 
ondernemen naar de speler en zijn familie en samen met hen aan een oplossing werken. Als je 
meer wilt weten over de Kitase Action Boys FC, lees dan het masterplan van deze club en de link 
naar het ‘community football’ programma in Kitase in Ghana op hun website.   
  
2. Huidige activiteiten maatschappelijk welzijn en armoedebestrijding  
Het Maatschappelijk Welzijn en Armoedebestrijdingsproject onder het JOP van de CO Foundation 
bestaat voornamelijk uit het verstrekken van basisbehoeften zoals onderdak, voedsel en medische 
zorg. Daarnaast wordt er gewerkt aan het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Een belangrijk 
deel van het organiseren en uitvoeren van deze activiteiten wordt gedaan door internationale 
vrijwilligers. In 2016 zijn we begonnen met het werven van enkele vrijwilligers uit Europa die 
tussen de drie en zes maanden in Kitase verbleven en ons zowel bij de bovengenoemde 
activiteiten als bij het voetbalprogramma hielpen. Dit systeem ging door in 2017 met in totaal 
vijftien vrijwilligers en we verwachten dat dit jaar op z’n minst eenzelfde aantal vrijwilligers komen. 
Onder de noemer maatschappelijk welzijn en armoedebestrijding vinden op dit moment de 
volgende activiteiten plaats:  
   

A. Onderdak 
Er verblijven momenteel ongeveer 30 spelers in zeven gehuurde kamers waarin stapelbedden 
met goede matrassen staan. Er is elektriciteit en water en sinds kort een badruimte met acht 
douches en twee wc’s. De kamers bieden eenvoudige accommodatie, maar ze zijn veilig en 
bieden de meest behoeftige spelers een dak boven hun hoofd. De stapelbedden en matrassen 
zijn comfortabel en schoon en er zijn tafels en stoelen om huiswerk te maken. Er zit 
muskietengaas in de ramen en alle bedden hebben een klamboe voor de spelers om onder te 
slapen. Er staan individuele kisten onder de bedden voor persoonlijke bezittingen en planken 
aan de muur voor boeken en kleding. De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het schoon en 
opgeruimd houden van hun kamers, wat een uitdaging is, net zoals het zou zijn in een 
tienerkamer in de Westerse wereld. 
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Uit het leven gegrepen…  (2) 

Robert Ntiamoah is een vijftienjarige jongen die ontzettend goed kan voetballen. Naast zijn 
scorend vermogen is Robert’s grote kracht zijn niet aflatende optimisme. Of hij nu speelt of 
op de bank zit, wel of niet wordt geselecteerd, je zult Robert nooit in mineur aantreffen. En als 
hij onverhoopt gewisseld wordt, blijft hij de eerste die van de bank opspringt en het veld in 
rent om zijn medespeler te feliciteren bij het scoren van een goal.  

 

 
Robert Ntiamoah (15) 

 
Robert was niet altijd zo opgewekt. Toen hij twee jaar oud was beviel zijn moeder van een 
zusje die slechts enkele dagen leefde. Robert’s vader was vanwege het overlijden van zijn 
dochtertje dermate gedesillusioneerd dat hij de volgende dag zijn vrouw verliet en uit het 
dorp wegtrok. Robert nam hij mee om nooit meer terug te keren.  
 
Toen Robert in 2016 op 13-jarige leeftijd steeds beter begon te voetballen en de aandacht 
trok van elke coach die hem zag spelen, werd het tijd om hem voor te bereiden op de 
volgende stap in zijn carrière. Daarvoor werden door de voorzitter persoonlijke gesprekken 
met hem gevoerd over zelfdiscipline en zelfmotivatie. Tot stomme verbazing van de voorzitter 
barstte Robert bij het eerste gesprek in snikken uit. Met horten en stoten kwam zijn verhaal 
eruit, hij had zijn moeder nooit meer gezien, herinnerde zich haar niet meer en mistte haar 
verschrikkelijk.  
 
Bij navraag bleek dat zijn moeder inmiddels was hertrouwd en twee kinderen had bij haar 
nieuwe man, maar nog steeds in hetzelfde dorp woonde waar Robert’s vader nog steeds af 
en toe kwam. Bij de vraag of Robert zijn moeder kon ontmoette antwoordde de vader positief 
en dus togen Robert met zijn vader, de coach, de voorzitter en een vriendje de zaterdag 
daarop naar het dorp op drie uur rijden van Kitase. Wat zich vervolgens in Robert’s 
geboortedorp voltrok laat zich met geen pen beschrijven. Robert vloog de vrouw die aan hem 
werd voorgesteld om de nek en ging op haar schoot zitten. Bij iedereen die erbij was vloeiden 
de tranen rijkelijk. Tijdens het bezoek wat de hele dag duurde liet Robert de hand van zijn 
moeder niet meer los. Op het einde van ons bezoek werden telefoonnummers uitgewisseld. 
Nog geen week later bezocht Robert’s moeder Kitase en bleef drie dagen. Sindsdien zien 
Robert en zijn moeder elkaar regelmatig en bellen ze vrijwel elke dag.  
 
Inmiddels reisde Robert met veel succes naar Nederland om bij eredivisieclub VVV-Venlo mee 
te trainen en te spelen. Na terugkeer is hij geselecteerd voor het Ghanese nationale 
jeugdteam t/m 17 jaar en scoort hij tijdens oefenwedstrijden de ene na de andere goal. En zo 
zit onze topspits ontzettend goed in zijn vel, vooral door het feit dat hij zijn moeder heeft 
teruggevonden. We zijn heel erg benieuwd wat de toekomst voor Robert in petto heeft.  
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B. Voeding 
Drie keer per dag wordt er een gezonde maaltijd bereid door de spelers zelf. Elke dinsdag 
vinden twee personeelsleden hun weg naar de markt en een aantal aangewezen groothandels 
om levensmiddelen in te kopen. Een uitgebalanceerd dieet met voldoende koolhydraten en 
vooral eiwitten is ontwikkeld om de jongeren op een gezonde, maar financieel duurzame 
manier te voeden. Een belangrijk aspect van de zorg voor de jongens is de beschikbaarheid 
van schoon drinkwater. Vanwege het slechte watervoorzieningssysteem in Ghana betekent dit 
het kopen van drinkwater van aangewezen groothandelaren. Vanwege het grote aantal spelers 
dat elke dag traint, is de last van het regelmatig verstrekken van drinkwater niet gering. In de 
namiddag tijdens het droge seizoen - dat loopt van oktober tot juli - is de gemiddelde 
temperatuur op het veld ongeveer 32 graden Celsius. De meeste trainingen duren ongeveer 
twee uur en als managers van de club zijn we van mening dat het onze plicht is om tijdens en 
na de training minimaal één liter drinkwater per speler te verstrekken. Voor de jongere spelers 
in de D en E jeugd, respectievelijk onder 11 en onder 13 jaar, die slechts een uur trainen, is er 
na de training een halve liter water beschikbaar. Op reguliere trainingsdagen betekent dit dat 
we ’s middags rond de 120 liter water inkopen en nog eens 30 liter tijdens de 
ochtendtrainingen. Gelukkig is schoon drinkwater niet te duur, maar toch liggen de totale 
kosten voor het water rond de acht euro per dag, ongeveer 200 euro per maand. Maar het is 
de filosofie van de club dat hardwerkende spelers niet het drinkwater worden ontzegd als ze 
dorst krijgen op het veld. We zijn bezig het water uit het boorgat drinkbaar te maken om de 
last van het kopen van drinkwater te verminderen.  
Afgezien van het voeden van de spelers in de kamers wordt voedsel ook op ad hoc basis 
geregeld voor een extra groep van ongeveer 60 jongeren die niet in de gehuurde kamers 
wonen.  
  
C. Onderwijs 
Het is heel triest om te zien dat zowel de lokale openbare als privéscholen in Kitase geen goed 
onderwijs bieden. Daardoor kunnen studenten afstuderen zonder goed te kunnen lezen en 
schrijven. Het is een noodzakelijke uitdaging om daar wat aan te doen. Die gaan we binnenkort 
moeten aan. Een van de moeilijkste zaken daarbij is het gebrek aan betrokkenheid van de 
leraren, vooral in openbare scholen die bijna het enige type school zijn dat ouders van 
kansarme kinderen zich kunnen veroorloven. Tot en met het derde jaar van de 
basisschoolklassen worden lessen gegeven in Twi, de dominante taal van Ghana. Dit betekent 
dat kinderen pas vanaf ongeveer negen jaar oud leren hoe ze moeten spreken, lezen en 
schrijven in het Engels. Dit veroorzaakt een wijdverbreid gebrek aan begrip van de taal en dus 
een zeer moeilijk pad om de opvoeding van kinderen afkomstig van openbare scholen te 
bevorderen. Bij onze projecten wordt een leraar gebruikt die dagelijks lessen geeft over een 
reeks onderwerpen voor spelers in de leeftijdscategorie tussen 14 en 17 jaar die de middelbare 
school hebben voltooid. We bieden ook begeleide thuiswerksessies voor spelers die nog op 
school zitten. We bereiken elke dag ongeveer 40 studenten. Voor een beperkt aantal jongeren 
wordt het volledige schoolgeld betaald terwijl sommige beurzen ontvangen. In een van de 
volgende hoofdstukken zullen meer details over de scholing van de jeugd in Kitase worden 
besproken.  
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D. Gezondheidszorg 
Uiteraard is een gezond lichaam een eerste vereiste om je als jongere te kunnen ontwikkelen. 
De gezondheidszorg in Kitase laat helaas echter veel te wensen over. De CO Foundation heeft 
daarom een systeem opgezet waarbij de gezondheid van de jongeren en hun familieleden 
gewaarborgd is. Bij de eerste tekenen van een gezondheidsprobleem wordt de jongere voor 
een eerste screening gezien door de vrouw van de voorzitter, die een arts is met een 
specialisatie in tropische geneeskunde en de voorzitter zelf, die een opgeleide fysioloog is met 
uitgebreide ervaring in de farmaceutische sector. Bij een mogelijk geval van malaria wordt de 
patiënt doorverwezen naar het kleine dorpskliniekje. Dat heeft op zich uiterst weinig te beiden, 
maar beschik wel over betrouwbare testen voor malaria waarmee binnen een paar minuten kan 
worden bepaald of iemand malariaparasieten in zijn bloed heeft of niet. Is de test positief dan 
worden in hetzelfde kliniekje ook kwalitatief goed anti-malaria medicijnen verstrekt.  
In het geval van ernstigere ziekten of letsels is er een overeenkomst gesloten met een lokaal 
privéziekenhuis op ongeveer 15 kilometer van Kitase, Medicas Hospital, waar patiënten terecht 
kunnen voor verdere diagnose, waaronder laboratoriumtests en röntgenfoto's en mogelijke 
behandeling. Zelfs operaties zijn uitgevoerd op spelers van Action Boys en hun familieleden in 
het Medicas ziekenhuis. In totaal ontvangen ongeveer 500 mensen in Kitase hulp wanneer 
medische zorg nodig is. De kosten voor alle zorg worden gedragen door de CO Foundation. 
Medicas Hospital is momenteel ook de t-shirtsponsor van de Kitase Action Boys FC en in 2018 is 
er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend waarin is afgesproken dat de spelers en 
familieleden van Action Boys 30% korting krijgen op hun medisch rekening. Daarmee is er 
oprecht sprake van een ziektekostenverzekering voor een groot deel van de lokale bevolking van 
Kitase. 

 

Voetballertjes in de rij voor een gratis maaltijd na de training 
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Uit het leven gegrepen…  (3) 

Agyiri - spreek uit Adzjeeree - is een 15-jarige voetballer met een ongelooflijke snelheid, een 
fantastische techniek en een subliem begrip van het spel. Op 9-jarige leeftijd was Agyiri het 
slachtoffer van een verschrikkelijk auto-ongeluk met een vrachtwagen waarbij Agyiri ernstig 
gewond raakte aan zijn gezicht. Hij brak en ontwrichtte zijn onderkaak. Beperkte medische zorg 
en nalatigheid leidden uiteindelijk tot het vastgroeien van zijn onder- en bovenkaak. Agyiri kon 
alleen maar praten met zijn tanden stevig tegen elkaar geklemd. Eten was een nog groter 
probleem. Agyiri legde zacht eten tussen zijn wang en zijn tanden en duwde van de buitenkant 
om door een zeer beperkte ruimte tussen zijn tanden kleine hoeveelheden voedsel in zijn mond te 
laten komen. 

Vorig jaar besloot de CO Foundation om, na uitgebreide controles met een team van specialisten 
van het universitair academisch ziekenhuis in Korle Bu - Accra en een informatieve ontmoeting 
met leden van Agyiri's familie en de dorpshoofden, een operatie te sponsoren om de kaken van 
Agyiri van elkaar los te maken zodat hij zijn mond weer kon openen. De operatie vond plaats in 
april 2017 en hoewel het 6 uur duurde en Agyiri veel bloed kwijt was, was het een succesvolle 
ingreep. 

 
Agyiri net voor de operatie met zijn tanden nog rotsvast op elkaar geklemd. 

 
Drie dagen na de operatie werd Agyiri teruggebracht naar de algemene afdeling. Daar wachtten 
zijn moeder, zijn coach en zijn teamgenoten Bart, Christopher en Robert om hem te verwelkomen. 
'Ze deden het geweldig', fluisterde coach Amoako met tranen in zijn ogen toen hij Agyiri 
ontmoette. En inderdaad, Agyiri herstelde volledig. Hij kan zijn mond openen en praten, lachen en 
normaal eten. Zijn grootste vreugde is echter iets dat we allemaal als vanzelfsprekend 
beschouwen: het uitsteken van zijn tong. 
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3. Huidig budget en duurzame inkomsten genererende activiteiten  
Zoals uit onderstaande tabel blijkt waren de totale uitgaven voor maatschappelijk welzijn en 
armoedebestrijding van het JOP in 2017 bijna 25.000 euro.  
  
Uitgaven  2017  2018  
Onderdak  4.902  2.400  
Voeding (inclusief water)  11.114            14.000  
School  2.350              5.000  
Medische zorg  6.170              4.600  
salarissen  9.661  14.000  
Totaal in euro  34.197  40.000  

  
Het geld werd voornamelijk besteed aan voeding en water (bijna 50 %) met daarnaast ongeveer 
een derde aan salarissen, bijna 20% aan medische zorg en iets kleinere bedragen voor onderdak 
en school. Dit jaar (2018) verwachten we dat de totale uitgaven voor deze onkostenposten zullen 
stijgen tot ongeveer 40.000 Euro. De kosten voor huisvesting zullen dalen vanwege het feit dat in 
2017 de huur voor een deel van de kamers twee jaar vooruit werd betaald. De kosten voor 
voedsel en water stijgen met ongeveer 25%, de kosten voor ondersteuning van school zullen 
verdubbelen. Het bedrag besteed aan medisch zorg zal dalen als gevolg van een korting van 30% 
op onze medische rekeningen door onze sponsor Medicas Hospital.  
Het grootste deel van al deze kosten zullen worden gedekt door de inkomsten uit de drie taxi 
bussen geschonken door de Transpetrol Foundation. Met de taxiritten kunnen we momenteel een 
nettowinst behalen van ongeveer 70 euro per dag, wat leidt tot een gemiddeld inkomen van 
ongeveer 2.000 Euro per maand.  
  
4. Toekomstige duurzame inkomsten genererende activiteiten  
De kosten van de hierboven beschreven activiteiten zullen verder toenemen in de nabije en 
verdere toekomst vanwege het grotere aantal jongeren dat wordt bereikt. Onze inschatting is dat 
in het jaar 2019 ongeveer 50 jongens en meisjes in volpension zullen worden opgevangen met 
nog eens 250 jongeren die hulp voor voeding, scholing of medische zorg zullen krijgen. Samen 
met een toename van de familieleden die steun ontvangen in 2018 verwachten wij dat het totaal 
aantal mensen dat profiteert van de maatschappelijk welzijn en armoedebestrijding activiteiten in 
het kader van de JOP tot ongeveer 450 zal toenemen met een jaarlijkse begroting van rond de 
40.000 Euro. Zoals eerder vermeld, worden de lopende uitgaven voor een groot deel gerealiseerd 
via het inkomen van de taxibussen. Dit is bemoedigend, maar niet genoeg en daarom zijn we op 
zoek naar subsidies om nog twee van deze bussen te kunnen kopen. Vijf bussen samen zouden 
een totaal inkomen van 750 euro per week moeten genereren dat de meeste uitgaven voor 
huisvesting, voeding, onderwijs en gezondheidszorg zal dekken.  
Naast de bussen worden de landbouwactiviteiten uitgebreid en geoptimaliseerd (zie hoofdstuk IV 
over de JOP Boerderij voor meer details), die meer voedselitems kosteloos voor het project 
moeten produceren en daarmee het totale benodigde budget verlagen. Uiteindelijk zijn wij van 
mening dat de activiteiten op het gebied van onderdak, voeding, onderwijs en gezondheidszorg 
van het maatschappelijke welzijn en armoedebestrijdingsproject van het JOP in 2019 vrijwel 
volledig zal worden gefinancierd door middel van duurzaam inkomen genererende activiteiten.  
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5. Samenvatting  
De samenvatting van het project maatschappelijke welzijn en armoedebestrijding in het kader van 
het Jeugdontwikkelingsproject van de CO Foundation geeft een overzicht van de huidige 
begroting over 2018 , de manier waarop dit geld wordt opgehaald en het aantal begunstigden.  
  
Samenvatting maatschappelijk welzijn en armoedebestrijdingsproject  Bedragen in €  

1. Uitgaven 2017  Totaal in euro  
Onderdak  4.902  
Voeding en water  11.114  
School  2.350  
Medische zorg  6.170  
Salarissen  9.661  
Totaal in euro  34.197  

2. Inkomen 2017    
Taxi bus  9.600  
Lokale ondersteuning  4.000  
Internationale donaties  20.597  
Totaal in euro  34.197  

3. Resultaten 2017    
Totaal aantal direct begunstigden (jongens en meisjes)  250  
Aantal direct begunstigden (ouders)  50  
Totaal aantal begunstigden  300  

  
1. Begroting 2018    

Onderdak  2.400  
Voeding en water  14.000  
School  5.000  
Medische zorg  4.600  
Salarissen  14.000  
Totaal in euro  40.000  

2. Inkomsten 2018    
Taxi bussen 24.000  
Verwachte donaties (lokaal en internationaal) 16.000  
Totaal in euro             40.000  

3. Resultaten 2018 - 2021    
Aantal direct begunstigden (jongens en meisjes)  300  
Aantal direct begunstigden (ouders)  150  
Totaal aantal begunstigden  450  
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IV. JOP - BOERDERIJ  
  
1. Achtergrond informatie  
In het hoofdstuk over het project Maatschappelijk welzijn en armoedebestrijding werden de 
activiteiten van de CO Foundation gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van de 
jeugd in Kitase in detail uitgelegd. Het wordt duidelijk dat voor de jongeren die zich in 
deplorabele omstandigheden bevinden, duurzame ondersteuning alleen kan worden gerealiseerd 
als middelen worden gebruikt om activiteiten op te zetten die uiteindelijk voldoende eigen 
middelen zullen opleveren in plaats van te blijven vertrouwen op liefdadigheidsdonaties.  
  
2. Situatie analyse  
Als we kijken naar het budget en de uitgaven van de huidige activiteiten van het project voor 
maatschappelijk welzijn en armoedebestrijding, wordt het grootste deel van het geld besteed aan 
voedsel en water. Om de steun voor de jeugd op dit gebied te verduurzamen ontstond het idee 
om een eigen boerderij te beginnen. Wij denken dat het mogelijk is om voldoende groenten en 
misschien zelfs rijst te produceren om het eerder genoemde project duurzaam te ondersteunen. 
Tegelijkertijd levert het kweken van ons eigen voedsel een natuurlijke gezonde activiteit op voor 
de jeugd van Kitase. Het feit dat ze tegelijkertijd leren wat er komt kijken bij het runnen van een 
boerderij is een geweldige bonus.  
  
3. Huidige activiteiten  
In 2017 hebben we boerderij activiteiten kunnen oefenen op een stuk land van ongeveer twee 
hectare zonder daarvoor te hoeven betalen. Hoewel de staat van het land en met name de helling 
- minstens 30 meter hoogteverschil - niet ideaal was, begonnen we in maart 2017 met de 
voorbereiding van het land, soms met behulp van ingehuurde krachten om de grond gelijk te 
maken, stenen en onkruid te verwijderen en het maken van hopen grond voor de verschillende 
groenten die we wilden planten. Meestal werkten de voetballers van de Kitase Action Boys FC op 
de boerderij. Er werd besloten om te beginnen met de eenvoudigere gewassen, namelijk maïs, 
cassave, yamwortel en plantain (bakbanaan). Vooral laatstgenoemde gewassen leverden een 
behoorlijke oogst op, hoewel vooral voor eigen consumptie en niet voor de verkoop.  
  
4. Toekomstige activiteiten  
Op basis van de ervaringen van vorig jaar is het duidelijk dat het hebben van een eigen boerderij 
met onze eigen groente een waardevol project is om verschillende belangrijke redenen die 
hierboven zijn beschreven. Om het boerderijproject duurzaam te maken, moeten we toe werken 
aan het verwerven van onze eigen grond. Er moet een oppervlakte van ten minste 5 hectare 
beschikbaar zijn om gewassen te laten groeien in aantallen die relevant zijn voor ons project. Met 
een toenemend aantal jongeren die betrokken zijn bij ons JOP-project, moeten we voldoende 
mankracht hebben om op de boerderij van deze omvang te werken. Het is erg belangrijk om de 
opgedane ervaring te gebruiken bij de keuze van te verbouwen producten, ook om de verkoop 
van de gewassen te optimaliseren. Indien goed gepland, zal de investering in 2018 en 2019 
kunnen leiden tot een goede kans om niet alleen voedsel voor eigen consumptie te produceren, 
maar daar ook geld mee te verdienen.  
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5. Samenvatting  
Het is niet eenvoudig om de dynamiek van het produceren van gewassen voor zowel persoonlijke 
consumptie als verkoop te begrijpen en een goede inschatting te maken van een mogelijk 
inkomen middels de boerderij. Maar op basis van de uitgaven vorig jaar aan voedsel en water 
binnen het maatschappelijk welzijn en armoedebestrijdingsproject van iets meer dan 11.000 Euro 
is het zeker dat de boerderij dit bedrag fors naar beneden kan brengen.  
  
Samenvatting boerderij  Bedragen in €  

1. Uitgaven 2017   
Voorbereiding van het land door ingehuurde krachten  600  
Het kopen van zaden  900  
Totaal in euro            1.500  

2. Inkomen 2017    
Internationale donaties  1.500  
Totaal in euro  1.500  

3. Output 2017    
Totaal aantal directe begunstigden (jongens en meisjes)  90  
Totaal aantal begunstigden  90  
  

1. Begroting 2018  Bedragen in € 
Kopen van land ( 5 hectare )  9.600  
Irrigatiesysteem (pijpen en pomp) 3.800 
Voorbereiding van het land door ingehuurde krachten  1.500  
Het kopen van zaden  1.500  
Onvoorzien 600 
Totaal in euro  17.000  

2. Verwachtte inkomsten 2018/2019   
Internationale donaties  17.000  
Totaal in euro           17.000  

3. Verwachtte resultaten 2018/2019    
Jaarlijks inkomen voor maatschappelijk welzijn  5.000  
Totaal aantal directe begunstigden (jongens en meisjes)  300  
Totaal aantal begunstigden  300  
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V. JOP - BOORGAT  
  
1. Achtergrond informatie  
In lijn met de achtergrond van het boerderijproject in het vorige hoofdstuk, gelden dezelfde 
argumenten voor het Boorgatproject. Maatschappelijk welzijn en armoedebestrijdings- 
activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de levensomstandigheden van de jeugd in 
Kitase kunnen alleen duurzaam zijn als er plannen worden opgezet die voldoende middelen 
genereren in plaats van te blijven vertrouwen op charitatieve donaties.  
  
2. Situatie analyse  
Ook als we kijken naar het budget en de uitgaven van de huidige activiteiten van het project voor 
maatschappelijk welzijn en armoedebestrijding, wordt het grootste deel van het geld besteed aan 
voedsel en water. En in lijn met het opzetten van de boerderij denken we dat vrij toegang 
hebben tot schoon water uiteindelijk geld zal besparen en zo zal bijdragen aan de duurzaamheid 
van het JOP. Verder zorgt een goed functionerend boorgat voor water voor alle omliggende 
gezinnen.  
  
3. Huidige activiteiten  
In mei 2017 is begonnen met het boren van het gat. Op maar liefst 115 (!) meter diepte werd 
grondwater gevonden. Inmiddels zijn de pijpen en de pomp aangelegd en een 10.000 liter tank 
om het opgepompte water in op te slaan. In de badkamer van de jeugd is er stromend water voor 
de douches – een ongekende luxe in het dorp – en voor het doorspoelen van de toiletten. 
  
4. Toekomstige activiteiten  
Er is budget voor het aanleggen van zonnepanelen voor de waterpomp om de 
elektriciteitskosten van bijna 100 Euro per maand op te vangen. Ook is er budget om een 
hogere toren te bouwen om meer huizen in de omgeving van water te voorzien. 
  
5. Samenvatting  
  
Samenvatting boorgat  Bedragen in €  

1.  Begroting 2018   
Zonne-energie en hogere toren  6.300  
Totaal in euro  6.300  

2. Inkomsten 2018    
Internationale donaties  6.300  
Totaal in euro  6.300  

3. Verwachte resultaten 2018   
Totaal aantal direct begunstigden  1.000  
Totaal aantal begunstigden  1.000  
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VI. JOP - BEROEPSOPLEIDING 
  
1. Achtergrond informatie  
Kijkend naar de staat van het onderwijssysteem in Ghana – wat overigens ook geldt voor de 
meeste landen ten zuiden van de Sahara – is het een zeer moeilijke situatie om te veranderen. 
Wetende dat de overgrote meerderheid van de jongeren van Ghana alleen toegang heeft tot 
openbare of goedkope privéscholen, is het een onmiskenbaar feit dat zij geen onderwijs zullen 
ontvangen om over naar huis te schrijven. De hardwerkende studenten in deze situatie, meestal 
met een beetje een stimulerende omgeving thuis, kunnen mogelijk redelijk Engels leren spreken, 
maar lezen en schrijven aan het einde van Junior High (derde klas middelbare school in de 
meeste westerse landen) is in de meeste gevallen niet op het niveau van een normale 4de jaars 
basisschoolschollier in Europa. Hetzelfde geldt voor wiskunde en andere vakken. Maar veel erger 
zijn de studenten zonder ouders die controleren of ze hun huiswerk maken. Zij verlaten de school 
na negen jaar zonder enig niveau van Engels of wiskunde.  
In Ghana is het schoolsysteem opgezet om onderscheid te maken tussen studenten die op 15-
jarige leeftijd nauwelijks het niveau van de Junior High School (JHS) hebben en slecht scoren op 
het examen voor basisonderwijscertificering (BECE) en studenten - met een redelijk BECE-
resultaat - die doorgaan naar de Senior High School (SHS) en het eindexamen, WASSCE of West-
Afrikaanse Senior School Certificate Examination schrijven. Dit examen staat gelijk aan een 
middelbare schooldiploma in Europa en de VS. Het idee erachter is dat jongeren op 15-jarige 
leeftijd zonder een goede academische achtergrond beter een beroepsopleiding zouden kunnen 
volgen en praktische vaardigheden verwerven in plaats van meer tijd op school te verspillen 
totdat ze 18 jaar oud zijn. Alleen de beste studenten zouden hun opleiding moeten vervolgen 
door naar de SHS te gaan. Op papier geen slecht idee, maar als de implementatie ervan niet 
gebeurt door voldoende vakopleidingen in voldoende aantallen op te zetten, zijn de JHS-
studenten die hun opleiding niet hebben voortgezet gestrand na het schrijven van hun BECE.  
  
2. Situatie analyse  
De huidige groep jonge mensen die actief zijn in het Kitase Action Boys FC-voetbalprogramma en 
profiteren van verschillende aspecten van het Jeugdontwikkelingsproject van de CO Foundation, 
bestaat uit ongeveer 40 spelers in de leeftijdscategorie boven de 18 jaar, de zogenaamde 
senioren. Meer dan 100 spelers zijn jonger dan 18 jaar die in de meeste gevallen nog steeds naar 
school gaan en verder zullen worden aangeduid als junioren. Alle in totaal 150 spelers dromen 
van een carrière als profvoetballer. Het is goed om de educatieve achtergrond van al deze spelers 
te analyseren om de noodzaak van een beroepsopleiding te begrijpen.  
Van de 40 senioren hebben tien spelers de SHS afgemaakt, terwijl de rest niet meer naar school 
ging na het schrijven van hun BECE. Niemand van deze tien ging verder met een opleiding aan de 
universiteit of hogeschool. Sommige van deze tien hoger opgeleide spelers werken parttime als 
leraar of hebben klusjes in bedrijven die behoren tot familieleden of kennissen. Slechts een speler 
heeft een redelijke baan als voorman in een bouwbedrijf. De rest van de spelers probeert als 
dagloner rond te komen, steunen op hun ouders of andere familieleden of proberen hun geluk bij 
vrienden of kennissen om een manier te vinden om een paar centen te verdienen. Drie van de 
spelers hebben kinderen.  
Van de 100+ jeugdspelers hebben ongeveer 25 JHS voltooid en slechts drie van hen gaan verder 
met de SHS. Enkelen zijn leerlingen in workshops waar ze bijvoorbeeld leren hoe ze vitrines voor 
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winkels moeten bouwen of hoe ze koelkasten moeten repareren. De mentors van deze leerlingen 
zijn echter mensen zonder een goede opleiding die hun technische vaardigheden op het werk 
zelf hebben geleerd. Daarom is het niveau van hun kennis vrij slecht.  
De overgebleven spelers die klaar zijn met de Junior High School krijgen dagelijks lessen 
georganiseerd door de CO Foundation (zie hoofdstuk III voor meer details). De overgebleven 
junior spelers gaan allemaal naar een lokale school, met uitzondering van vier gelukkige jongens, 
Kofi (14), Edmund (12), Lord (10) en Okata (10) die beurzen hebben gekregen voor de enige 
Cambridge aangesloten school in Kitase, Beacon International School. In een van de volgende 
hoofdstukken zullen meer details over deze beurzen worden gegeven.  
  
3. Huidige activiteiten  
In samenwerking met een middelbare school 'Den Hulster' en de stichting 'Boeken Steunen 
Mensen' uit Venlo krijgen ongeveer 15 jongeren in Kitase de gelegenheid om een 
beroepsopleiding te volgen. Een klein gebouw is voor 10 jaar geleased en gerenoveerd om te 
dienen als locatie voor de komende beroepsopleidingsactiviteiten.  
  
4. Toekomstige activiteiten  
Terwijl het gebouw wordt voltooid, werkt de CO Foundation aan het opzetten van een technisch 
curriculum om de geselecteerde jongeren een vak te laten leren. De meest waarschijnlijke 
beroepen die zullen worden behandeld zijn elektricien en/of automonteur. Het curriculum wordt 
opgezet door internationale professionals in samenwerking met overheidsinstellingen voor 
beroepsopleidingen met de lokale situatie in Ghana als uitgangspunt. Op dit moment wordt 
overwogen om – met het oog op het opzetten van een boerderij – de vakopleiding te richten op 
kennis omtrent het verbouwen van gewassen inclusief het verantwoord omgaan met bodem en 
omgeving. Een beslissing hierover zal in 2018 worden genomen. 
  
5. Samenvatting  
De hierboven beschreven activiteiten worden gepland om in de tweede helft van 2018 te worden 
uitgevoerd. Het volledige budget voor deze plannen is al gedoneerd door 'Boeken Steunen 
Mensen'.  
  
Samenvatting Beroepsschool  Bedragen in €  

1.  Begroting 2018   
Afronding van de bouw van beroepsopleidingen  1.700  
Ontwikkeling en implementatie curriculum 1.000 
Totaal in euro  2.700  

2. Inkomsten 2018    
Internationale donaties  2.700  
Totaal in euro  2.700  

3. Verwachte resultaten 2018-2022   
Totaal aantal direct begunstigden  100  
Totaal aantal begunstigden  100  
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VII. JOP - STUDIEFONDS         
  
1. Achtergrond informatie  
In 2017 heeft de CO Foundation via het Jeugdontwikkelingsproject (JOP) jongeren uit het dorp 
Kitase bereikt. Naast allerlei verschillende vormen van ondersteuning was er een sterke drang om 
het onderwijs van de lokale jeugd te verbeteren. Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk staat 
naar school gaan niet automatisch voor het ontvangen van het onderwijs. Uiteindelijk zal deze 
perceptie leiden tot de oprichting van een eigen school (zie hoofdstuk IX voor meer details), maar 
in de tussentijd moeten er fondsen worden opgehaald om voor de huidige groep studenten te 
zorgen.  
  
2. Situatie analyse  
In Kitase, zoals in veel andere dorpen in Afrika, gaat de overgrote meerderheid van jongens en 
meisjes naar een plaatselijke school met een plaatselijke, niet goed opgeleide leraar. Als een 
student bovengemiddeld presteert, zijn er meestal weinig mogelijkheden om deze slimme jongen 
of meisje goed onderwijs te bieden. Het is de bedoeling van het studiefonds om deze situatie aan 
te pakken en die individuele studenten te ondersteunen in de richting van een goede 
academische carrière.  
  
3. Huidige activiteiten  
Het studiefonds werd opgericht door de CO Foundation onder het JOP in samenwerking met 
Beacon International School. Op dit moment zijn er zeven studenten die deelnemen aan het 
studiefonds. Alle zullen hieronder in meer detail worden besproken. Simon Idoko en Tochukwu 
Njoku zijn studenten van de gerenommeerde Kwame Nkrum University of Science and 
Technology (KNUST) in Kumasi, de op een na grootste stad van Ghana in het midden van het 
land. Ze beginnen in september 2018 aan hun laatste jaar van de universiteit. Simon studeert 
Electrical/Electronical Engineering terwijl Tochukwu een student economie is. Beide doen het erg 
goed met Tochukwu scoorde iets meer dan 70% gemiddeld, terwijl Simon net onder een 80% 
gemiddelde scoort. Het collegegeld van de twee studenten is relatief hoog: Simon betaalt 6.500 
dollar per jaar en Tochukwu heeft een jaarlijkse vergoeding van iets meer dan 4.000 dollar. Ze 
delen een kamer die 1.000 dollar per jaar kost en ze hebben maandelijkse uitgaven van iets 
minder dan 150 dollar. Al met al bedragen hun uitgaven ongeveer $ 15.000 per jaar, die ze 
ontvangen als onderdeel van een studielening die binnen 20 jaar na afstuderen volledig moet 
worden terugbetaald. Het terugbetaalde geld vloeit terug naar het studiefonds dat zal worden 
gebruikt voor toekomstige begunstigden. Op dit moment wordt al het geld voor zowel Simon als 
Tochukwu opgebracht door individuele donateurs.  
Het studiefonds ondersteunt nog steeds 5 studenten in Nigeria als onderdeel van een project dat 
de CO Foundation runde tussen 2001 en 2012. De totale kosten voor deze studenten in de leeftijd 
van 8 tot 16 jaar bedragen ongeveer 1.500 euro per jaar. De beurzen voor deze jongeren zullen 
de komende jaren worden voortgezet.  
Het studiefonds steunt Gideon Osei die afstudeerde aan de Junior High School met hoge cijfers 
aan de Divine Wisdom Academy International School. Gideon bevindt zich momenteel in het 
derde jaar van de technische Senior High School in Koforidua, de hoofdstad van de oostelijke 
regio in Ghana. Hij vordert heel goed. De jaarlijkse kosten voor de scholing van Gideon bedragen 
ongeveer 300 US dollar.  
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Op dit moment wordt het studiefonds verder ondersteund door Beacon International School. 
Deze door Cambridge geaccrediteerde internationale school geeft momenteel vier volledige 
beurzen voor vier jongens van Action Boys FC. Zoals vermeld in hoofdstuk VII volgen Kofi (14) 
Edmund (12), Lord (10) en Okata (10) gratis onderwijs op topniveau. De waarde van deze vier 
beurzen samen is ongeveer 6.000 Amerikaanse dollars.  
 

 
Edmund, Lord, Okata en Kofi 

 
4. Toekomstige activiteiten  
Het idee achter het studiefonds is om een pool van middelen te creëren waaruit een groter aantal 
studenten kan worden ondersteund nadat ze zijn afgestudeerd aan de Junior High School. Als de 
voorwaarden van de studiebeurzen zodanig zijn dat de begunstigden uiteindelijk het geld zullen 
terugbetalen, moeten we het fonds zelfvoorzienend kunnen maken. Maar voordat we dat stadium 
bereiken, zullen we een veel groter fonds nodig hebben om het aantal studenten te verhogen dat 
baat heeft bij kwalitatief hoogstaand onderwijs. De belangrijkste uitdaging om het fonds op te 
bouwen tot dit soort niveau is de vrij grote sommen geld die nodig zijn voor individuele 
studenten. Neem Simon Idoko bijvoorbeeld, wiens jaarbudget ongeveer 10.000 US dollar is. Dat 
betekent dat het Studiefonds 40.000 dollar moet verdienen voor Simon alleen om hem zijn 
academische carrière als elektrotechnisch ingenieur te laten afmaken. Als we een substantieel 
aantal studenten willen helpen, zeg 50 per jaar, hebben we jaarlijks 500.000 Amerikaanse dollars 
nodig. Voordat de eerste studenten hun studieleningen aan het Studiefonds beginnen terug te 
betalen, hebben de totale uitgaven bereikt 10 miljoen dollar. Dat is natuurlijk een bedrag dat heel 
moeilijk te realiseren is. Op dit moment is het onzeker hoe we het aantal studenten dat baat heeft 
bij het studiefonds kunnen uitbreiden zonder een te grote som geld te hoeven ophalen. Daar 
nader onderzoek naar moeten worden gedaan. 
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5. Samenvatting 
Hieronder vindt u het overzicht van inkomsten en uitgaven van het studiefonds van het JOP:  
  
Samenvatting Studiefonds  Bedragen in €  

1. Uitgaven 2017/2018   
Beurs KNUST Simon en Tochukwu  14.000  

Beurzen (5) in Nigeria  1.500  

Beurzen (4) via Beacon International School  5.500  

Totaal in euro  21.000  
2. Inkomen 2017/2018    

Internationale donaties  15.500  
Lokale bijdragen  5.500  
Totaal in euro  21.000 

3. Resultaten 2017/2018    
Totaal aantal directe begunstigden  12  

Totaal aantal begunstigden  12  
 

1. Budget 2018/2019  Bedragen in € 

Beurs KNUST Simon en Tochukwu  15.000  

Beurs Ghana (3) en Nigeria (5)  2.400  

Beurzen (6) via de Beacon International School  8.300  

Totaal in euro  25.700  
2. Inkomsten 2018/2019    

Internationale donaties  16.500  
Lokale donaties  9.200  
Totaal in euro           25.700  

3. Verwachte resultaten 2018/2019    
Totaal aantal directe begunstigden  16 

 

 

De doorgaande weg in Kitase (zie hoofdstuk VIII)  
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VIII. JOP - KIEKEBOE WINKEL      
  
1. Achtergrond informatie  
Zoals vermeld in de algemene inleiding zijn de economische activiteiten in Kitase schaars. Mensen 
vinden meestal hun weg naar Accra op slechts ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Kitase. 
Anderen proberen arbeidsplaatsen te vinden om de eindjes aan elkaar te knopen. Het opbouwen 
van een duurzame onderneming in dit soort omgeving is niet eenvoudig.  
  
2. Situatie analyse  
Afgezien van alle somberheid in Kitase als het gaat om het opzetten van economische activiteiten 
is er een ding dat positief opvalt als je kijkt naar kansen om iets op te zetten dat de moeite waard 
is. Kitase ligt langs de hoofdweg (en enige weg) van Accra - de hoofdstad van Ghana met 
ongeveer drie miljoen inwoners - naar het noordoostelijke deel van het land. Vooral in het 
weekend passeren duizenden mensen op weg naar het noorden, meestal om een begrafenis of 
bruiloft bij te wonen die meestal op zaterdag wordt georganiseerd. De meerderheid van de 
privéauto's die Kitase passeert behoren tot het topsegment in autoland en de inzittenden tot het 
rijkste deel van de Ghanese samenleving. Meestal zitten deze auto's vol met familie en vrienden. 
Kortom elke week passeren een groot aantal financieel comfortabele mensen of met andere 
woorden rijke potentiële klanten de winkels langs de weg in Kitase.  
  
3. Huidige activiteiten  
Het plan om een winkel te openen die voetbalitems zoals ballen, shirts en schoenen verkoopt, is 
al geruime tijd in de maak. Wetende dat een goed gepositioneerde winkel met de juiste promotie 
langs de weg klanten zal aantrekken met genoeg geld om te besteden aan (dure) sportspullen. 
Dankzij een genereuze gift van een bezoekende vriend konden we een kleine permanente stenen 
winkel kopen - in tegenstelling tot een tijdelijke winkel in een container - aan de weg in het 
midden van het dorp. Er is al inbraakwering in de winkel aangebracht, maar nog geen glazen 
deur. In de loop van de komende maanden hopen we van dit kleine gebouw een bloeiende 
winkel te maken. In de volgende paragraaf kun je meer lezen over deze plannen.  
  
4. Toekomstige activiteiten  
Als eerste moeten we de glazen deur die als de voorkant van de winkel zal dienen installeren en 
daarna beveiligen. Vervolgens moet er een eenvoudig interieur worden geregeld met in ieder 
geval planken aan de muur. Wat nog belangrijker is, is dat we een gedetailleerd businessplan 
nodig hebben waarin de geplande activiteiten zijn vastgelegd. Zoals eerder vermeld zal de 
Kiekeboe Shop - Kiekeboe is overigens verzonnen door de gulle donor - voetbalartikelen gaan 
verkopen. Zowel via de mensen die passeren als via het netwerk van contacten van een van onze 
hoofdcoaches in de voetbalwereld in Ghana hopen we een brede bekendheid te krijgen in de 
markt van potentiële kopers. Belangrijke aspecten van het plan zullen zijn gericht op het beperkte 
aantal items dat wordt verkocht, het marktsegment dat kijkt naar de financiële status van de 
klanten en de manier waarop we onze producten gaan promoten. Door de maandelijkse omzet te 
stimuleren, kunnen we een basisbudget voor de activiteiten bedenken. Het ultieme doel is om 
binnen acht maanden na het openen van de winkel uit de kosten te zijn en binnen een jaar een 
gezonde winst te maken. Het geld dat in de winkel wordt verdiend zal worden gebruikt om de 
kosten te compenseren die worden gemaakt tijdens het uitvoeren van andere projecten in het 
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kader van het Jeugdontwikkelingsproject. Tegelijkertijd zullen een paar mensen in Kitase in dienst 
kunnen worden genomen en hun eigen salaris verdienen.  
  
5. Samenvatting 
Hieronder vindt u een korte samenvatting van de opstartactiviteiten van de Kiekeboe winkel en 
een indicatie van het budget dat nodig is om er binnen de komende twaalf maanden een 
winstgevende onderneming van te maken.  
  
Samenvatting Actie Kiekeboe Shop  Bedragen in €  

1. Uitgaven 2017  Totaal in euro  
Kopen van de winkel  2.100  
Totaal in euro            2.100  

2. Inkomen 2017    
Particuliere gift  1.500  
Lokale donatie  600  
Totaal in euro  2.100  

3. Resultaten 2017    
Totaal aantal begunstigden  0  
  

1. Begroting 2018  Totaal in euro  
Glazen deur  300  
Interieurwinkel  500  
Inkoop voetbalmaterialen 5.200  
Totaal in euro  6.000  

2. Inkomsten 2018    
Lokale donaties  500  
Internationale donaties  5.500 
Totaal in euro           6.000  

3. Verwachte resultaten 2019    
Totaal aantal direct begunstigden (werknemers)  3  
Totaal aantal begunstigden (gezinsleden en jongeren)  40  
Totaal aantal begunstigden  43  
Totale verwachte omzet 2019  20.000  
Totale verwachte nettowinst 2019 7.000  
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  Uit het leven gegrepen…  (4) 

Emmanuel gaat naar de plaatselijke Kitase LA school. Hoewel Emmanuel al 15 jaar oud is, is 
hij net begonnen met het bijwonen van de eerste klas van de basisschool. Dit komt door de 
handicap die Emmanuel heeft. Hij lijdt aan cerebral palsy oftewel hersenverlamming, een 
defect aan het motorische deel van de hersenen. De aandoening is vaak het gevolg van 
zuurstof tekort tijdens de geboorte. Het verergert niet en het kan bestaan zonder de 
intellectuele capaciteit van het kind te schaden. In het geval van Emmanuel lijkt dat het geval 
te zijn. Dit betekent dat Emmanuel wandelt, gebaart en praat als een ernstig gehandicapt 
kind, maar dat zijn hersenfunctie volledig intact is. Dit is een zeer trieste situatie omdat 
Emmanuel door iedereen wordt behandeld als een achterlijk kind, terwijl hij zou kunnen 
functioneren als elk ander mens.  
 

 
Emmanuel 

 
De CO Foundation wil iets aan deze situatie doen. Emmanuel is inmiddels volledig lid van de 
Kitase Action Boys FC. Hij traint elke dag en geniet enorm. Daarnaast krijgt Emmanuel na 
schooltijd privélessen Engels. Hij verbetert geleidelijk. Het idee achter de inspanningen 
richting Emmanuel heeft een dubbele betekenis. Eerst is het belangrijk om te proberen een 
jongen te begeleiden met een gezonde geest die gevangen zit in een gehandicapt lichaam. 
Ten tweede is het belangrijk om de lokale omgeving te leren dat kinderen met 
hersenverlamming niet noodzakelijkerwijs verstandelijk gehandicapt zijn. We hopen dat de 
inspanningen richting Emmanuel zijn vruchten zullen afwerpen en hem een kans bieden om 
een relatief normaal leven te leiden.  
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IX. JOP - SCHOOL             
  
1. Achtergrond informatie  
Zoals getoond in hoofdstuk VI en VII is de situatie met betrekking tot het onderwijs in Ghana en 
daarbuiten bedroevend. De belangrijkste uitdaging is dat een zeer groot percentage van de 
kansarme bevolking alleen toegang heeft tot openbare of goedkope particuliere scholen. In het 
eerste geval is het opleidingsniveau erg slecht vanwege het gebrek aan gemotiveerde leraren die 
min of meer gedwongen zijn om hun brood te verdienen buiten school. De laatste biedt een 
hoger opleidingsniveau, maar omdat het in principe een commerciële onderneming is, is de 
behoefte aan inkomen groter dan de strikte naleving van de onderwijsstandaard. Dat betekent 
dat studenten elk jaar overgaan zonder een minimumnorm te hoeven halen. Uiteindelijk leidt dit 
tot eindejaarsklassen met misschien maar 20% van de studenten die op het vereiste niveau zijn 
om het eindexamen te schrijven. De rest van de klas wordt getraind om het examen te halen met 
de geringste marges, zonder rekening te houden met het gebruik van de verworven kennis.  
  
2. Situatie analyse  
In Kitase is de hierboven beschreven situatie precies hetzelfde. Zolang je je schoolgeld betaalt, 
mag je elk jaar naar de volgende klas zonder rekening te houden met het minimaal vereiste 
kennisniveau. Omdat maar heel weinig van de lokale jongens en meisjes daadwerkelijk toegang 
hebben tot basisonderwijs van goede kwaliteit, wordt de vraag steeds dwingender om zelf 
betrokken te raken bij het opzetten van een goede school. 
  
3. Huidige activiteiten  
Momenteel zijn er geen activiteiten om te rapporteren over het opzetten van de school. Zoals 
eerder vermeld, biedt de CO Foundation via het project maatschappelijk welzijn en 
armoedebestrijding, evenals de beroepsopleiding en het studiefonds, beter en meer op maat 
gemaakt onderwijs voor een beperkt aantal studenten. Op basis van de bovenstaande 
achtergrond- en situatieanalyse is het duidelijk dat er een dringende behoefte is aan een 
betaalbare school die de lokale jongens en meisjes in Kitase op een niveau kan brengen dat ze 
daadwerkelijk kunnen breken met armoede en een carrière in goedbetaalde banen kunnen 
nastreven. Op basis van deze behoefte is het idee voor een school ontwikkeld.  
De CO Foundation is in samenwerking met de katholieke kerk, zowel in Venlo en omstreken 
als in Ghana, vanaf 2018 een basisschool aan het opzetten voor de lokale jeugd in Kitase. 
Deze school zal met name gericht zijn op kinderen in Kitase van 13 jaar en jonger. Een 
beginaantal van 80 kinderen is begroot voor deze nieuwe school. In eerste instantie zal een 
bestaand, leeg, schoolgebouwtje met vier klaslokalen worden geleased om de eerste 
educatieve activiteiten op te starten. In een latere fase (niet voor 2020) zal bekeken worden 
of het haalbaar is een eigen gebouw neer te zetten, dan wel het bestande gebouwtje te 
kopen. Het plan is om met vier klassen van elk 20 leerlingen te beginnen. Op basis van het 
huidige niveau van het genoten onderwijs willen we beginnen met lagere school klassen 1 
t/m 4 (basisschool groep 3 t/m 6). Een enkele scholier die een hoger niveau aan kan zal 
geholpen worden bij het vinden van een privéschool waar hij of zij naar toe kan. Bij het 
opstellen van het lesprogramma en het vinden van geschikte leraren zal samengewerkt 
worden met de bestaande stichting 'Children of the Light', ook gevestigd in Kitase die als 
motto heeft ‘Quality Education For All’.  
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4. Toekomstige activiteiten  
De volgende plannen moeten de duurzaamheid van het project verder garanderen: 
• Middels donaties van andere stichtingen in Nederland rekenen we op een cofinanciering 

van de het project en dan met name voor het regelen van een eigen gebouw. In de loop 
van het schooljaar 2018/2019 moet hierover meer duidelijkheid zijn. 

• Na de opstartfase verwachten we naast lokale docenten ook veelvuldig gebruik te 
kunnen maken van Nederlandse vrijwilligers om de basale vakken als lezen, schrijven en 
rekenen te onderwijzen. Dit zal het niveau van het onderwijs verder ten goede komen. 

• We verwachten na het eerste jaar inschrijvingen van studenten van beter gesitueerde 
gezinnen in onze omgeving. Zij kunnen een premium prijs betalen voor het geleverde 
onderwijs wat wij kunnen gebruiken om verdere kosten te dekken. Een zogenaamde 
‘Robin Hood’ constructie. 

• De aan de CO Foundation gelieerde voetbalclub Kitase Action Boys FC begint zich te 
ontwikkelen tot een zeer serieuze club waar uitstekend voetbal wordt gespeeld. Het is 
de bedoeling dat dit op de langere termijn (5-10 jaar) leidt tot het regelmatig kunnen 
verkopen van getalenteerde spelers. Een deel van deze inkomsten kunnen worden 
aangewend voor de exploitatiekosten van ons schooltje. 

  
5. Samenvatting  
Momenteel bestaat de school alleen op papier. De belangrijkste reden om te gaan nadenken over 
het opzetten van onze eigen privéschool komt van het feit dat de overgrote meerderheid van de 
kansarme jongeren in Kitase geen toegang heeft tot kwaliteitsonderwijs. Vertrouwen op 
bestaande scholen die betaalbaar zijn voor deze kinderen is geen optie, omdat ze niet in staat zijn 
om het onderwijsniveau aan te bieden dat nodig is om door te stromen naar de hogeschool of 
universiteit.  
Er is budget beschikbaar om de plannen voor een school te realiseren. In de loop van de 
komende maanden zal duidelijk worden hoe dat aangepakt is.  
 
Samenvatting school  Bedragen in €  

1.  Begroting 2018   
Opzetten school  10.000 
Totaal in euro  10.000  

2. Inkomsten 2018    
Vastenaktie Venlo  10.000 
Totaal in euro  10.000  

3. Verwachte resultaten 2018/2019   
Totaal aantal direct begunstigden  80  
Totaal aantal begunstigden  80 
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X. JOP – SOCIAL CENTRE    
  
1. Achtergrondinformatie en situatieanalyse  
In de meeste van de vorige hoofdstukken zijn de levensomstandigheden van de jeugd in Kitase 
tot in detail beschreven. Het is duidelijk dat er tal van gebieden zijn waar er een wanhopige 
behoefte is aan ondersteuning om deze omstandigheden te verbeteren.  
  
2. Huidige activiteiten  
Momenteel is het JOP van de CO Foundation niet actief op het gebied van specifieke naschoolse 
opvang, behalve het organiseren van thuiswerksessies met spelers van Kitase Action Boys FC. In 
het dorp is er echter nog een andere NGO actief, Children of the Light, die zich richt op 
activiteiten die elders in het dorp plaatsvinden. Deze activiteiten omvatten leesoefeningen, 
waaronder een leesclub, kunst- en tekeningensessies, drama-activiteiten met een 
eindejaarsuitvoering en nog veel meer, allemaal gericht op het bezig houden van jonge jongens 
en meisjes van Kitase tijdens de naschoolse uren.  
  
3. Toekomstige activiteiten  
De bovengenoemde activiteiten zouden een veel grotere impact kunnen hebben als er een ‘social 
centre’ zou zijn met meerdere lokalen waar meisjes en jongens onder goede begeleiding hun 
vaardigheden op tal van vlakken kunnen uitbreiden. De bouw van zo’n centrum staat hoog op de 
agenda van het JOP van de CO Foundation, maar de activiteiten op het gebied van 
maatschappelijk welzijn en armoedebestrijding in combinatie met het voetbalproject en de 
toegenomen aandacht voor het verbeteren van onderwijs hebben de aandacht enigszins afgeleid. 
Momenteel plannen we geen grote ontwikkelingen om dit ‘social centre’ op te zetten, maar we 
blijven proberen om in samenwerking met 'Children of the Light' het voortouw te nemen bij het 
ontwikkelen van activiteiten op dit gebied.  
 

 
Coaches tijdens de middagtraining  
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XI. JOP - APOTHEEK EN KLINIEK             
  
1. Achtergrondinformatie en situatieanalyse  
Afgezien van de basisbehoeften van mensen om te overleven, dat wil zeggen voedsel, water en 
onderdak, richtte dit masterplan van de JOP van de CO Foundation zich op onderwijs. Hoewel 
onderwijs een zeer belangrijk aspect blijft bij het vervullen van onze missie en het realiseren van 
onze visie, is het andere aspect dat in alle ernst moet worden aangepakt gezondheidszorg. In 
Ghana, net als in de meeste landen ten zuiden van de Sahara, biedt het 
basisgezondheidszorgsysteem voor het kansarme deel van de bevolking geen kwaliteitszorg. Dit 
geldt voor het niveau van de plaatselijke klinieken, de plaatselijke ziekenhuizen en de plaatselijke 
apotheken.  
  
2. Huidige activiteiten  
Momenteel is het JOP van de CO Foundation niet actief op het gebied van gezondheidszorg of 
farmaceutica, met uitzondering van de overeenkomst die het project maatschappelijk welzijn en 
armoedebestrijding heeft met het Medicas Ziekenhuis (zie hoofdstuk III voor meer details). Maar 
bijna dagelijks wordt Dr. Emmy van der Grinten, de vrouw van de voorzitter van de CO 
Foundation en een arts van beroep met een specialisatie in de tropische geneeskunde, 
geraadpleegd door lokale mensen die lijden aan verschillende aandoeningen en ziekten. Met 
ruime ervaring in de farmaceutische wereld, zowel commercieel als non-profit, staat de voorzitter 
zelf zijn vrouw bij en adviseert hij over de juiste medicatie die moet worden genomen nadat zijn 
echtgenote de diagnose heeft gesteld. Het is duidelijk dat dit geen situatie is die verandering kan 
brengen in de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg die de inwoners van Kitase nodig 
hebben.  
  
3.  Toekomstige activiteiten  
In dezelfde lijn als de school zijn er plannen ontwikkeld voor het opzetten van een apotheek. Dit 
zal geen gemakkelijke onderneming zijn, maar er is een wanhopige behoefte aan 
kwaliteitsgeneesmiddelen voor een betaalbare prijs voor de lokale bevolking. Het zou mogelijk 
moeten zijn om er een winstgevende onderneming van te maken die de rijke Ghanezen in staat 
stelt om een premium prijs te betalen, terwijl ze hetzelfde medicijn subsidieert als minder 
bedeelde mensen komen om medicijnen te kopen. Op die manier zal de lokale bevolking op drie 
manieren voordeel hebben: toegang tot betaalbare geneeskunde, kansen op werk en financiële 
middelen die verschillende aspecten van het project maatschappelijk welzijn en 
armoedebestrijding kunnen dekken. Uiteindelijk kan dezelfde opzet worden overwogen voor de 
kliniek.  
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  Uit het leven gegrepen…  (5) 

Moshosho (9 jaar), of Bram zoals sommige hem ook wel noemen omdat hij altijd een oud 
voetbalshirtje uit Venlo aanheeft met de naam ‘Bram’ op z’n rug, is onze topkeeper van het 
jeugdteam t/m 11 jaar. Een onmiskenbaar talent met katachtige reacties en een slimme opstelling. 
Hij is bovendien voor niets en niemand bang.  
 
In Kitase staat op 30 meter van het voetbalveld een huis met twee verdiepingen. Ooit gebouwd 
om een aantal winkeltjes te herbergen wordt het sinds mensenheugenis gebruikt als woonruimte 
met piepkleine appartementen. Onder de trap in de hal woonde Moshosho met zijn moeder, zijn 
broertje van 8 maanden oud en zijn hoogbejaarde oma. Zonder elektriciteit of stromend water 
sliep het gezin op dunne matjes die ’s ochtends werden opgerold en in de hoek gezet. De vader 
van Moshosho was niet bekend en de jonge moeder voorzag voor een deel in het 
levensonderhoud van haar kinderen door het niet te nauw te nemen met de relaties die ze 
aanknoopte, zolang er af en toe maar wat geld beschikbaar was. 
 
Op een ochtend een half jaar geleden kregen we het verschrikkelijke bericht dat de moeder van 
Moshosho de avond van te voren in het lokale ziekenhuis in het stadje verderop was overleden. Er 
was geen geld, geen familie en geen andere relaties om de situatie op te vangen en zowel zorg te 
dragen voor de kinderen als het voorbereiden van de begrafenis.  

 

 
Moshosho  

 
De CO Foundation nam de verantwoordelijkheid op zich en belde met enkele vrijwilligers die 
nauw met Moshosho hadden gewerkt en binnen een uur was er 125 Euro opgehaald waarmee de 
begrafenis van de moeder kon worden geregeld. Het jongere broertje bleef bij de oma en 
Moshosho zelf werd opgenomen in het voetbalkamp van de Action Boys. Daar krijgt hij nu drie 
maaltijden per dag en wordt hij begeleid bij zijn huiswerk. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een van 
de vrolijkste jongens van de groep en lijkt hij zijn weg gevonden te hebben. En als hij minimaal 
1,80 meter groot wordt, ligt er een mooie carrière als keeper in het verschiet.  
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XII. JEUGDONTWIKKELINGSPLAN - CONCLUSIE         
  
In de voorgaande elf hoofdstukken van dit masterplan is het Jeugdontwikkelingsproject van 
de CO Foundation beschreven met behulp van veel deelprojecten die momenteel bestaan of 
zich in de planningsfase bevinden. Het uiteindelijke doel van dit plan was niet alleen om te 
informeren, maar vooral ook om de verbanden tussen de verschillende activiteiten te laten 
zien. Het moet helpen bij het begrijpen van de onderliggende doelstellingen en hopelijk zal 
het individuen of organisaties motiveren om bij een bepaald project betrokken te raken of 
dit te ondersteunen.  
Als dat het resultaat is, dan betekent dit dat dit masterplan zijn doel heeft bereikt en dat de 
algehele visie van het JOP duidelijk is gemaakt, namelijk de jeugd van Kitase een duurzame 
kans bieden om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken door optimaal onderwijs en 
begeleiding te bieden, waardoor ze een gezond en verantwoord leven kunnen opbouwen 
met voldoende kansen op een betere toekomst.  
  
  

 
  
Bart van der Grinten  
Voorzitter CO Foundation - Creating Opportunities  
  
  
  
  
Kitase - Ghana, juli 2018  
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