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Sinds de oprichting maakt de CO Foundation veelvuldig gebruik van vrijwilligers. Zij vormen een
belangrijke basis voor de activiteiten ter plaatse. Deze gemotiveerde jongeren blijven tussen de
drie maanden en een jaar en leven en wonen binnen het project samen met de deelnemers. De
afgelopen jaren vonden gemiddeld tien vrijwilligers per jaar hun weg naar de CO Foundation.
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INLEIDING
Het is een feit dat de ongelijkheid in de wereld steeds sneller steeds groter wordt. En ook andere
crises in de wereld waaronder het klimaat, vluchtelingen en de ontmanteling van de democratie in
de Verenigde Staten zorgen een sombere kijk op wereldwijde ontwikkelingen.
De snelle groei van het Jeugdontwikkelingsproject (JOP) van de CO Foundation in Kitase, Ghana is
echter van een andere orde. De bemoedigende ontwikkelingen in een dorpje in sub-Sahara Afrika
vormen een piepklein baken van licht in deze donkere tijden. Graag leggen we in dit plan uit wat
we doen en hoe dat wordt georganiseerd.
Probleem omschrijving
Kitase is een klein dorpje ten noorden van de hoofdstad van Ghana, Accra. Er is geen werk en
nauwelijks economische activiteit in Kitase. Ouders zijn daardoor gedwongen werk te zoeken in
het nabijgelegen Accra, met achterlating van hun kinderen in de zorg van grootouders of verre
familieleden. De afwezigheid van de ouders maakt dat een moreel kompas ontbreekt en dat leidt
bij een groot aantal kinderen tot ondervoeding, criminaliteit, alcohol- en drugsgebruik en weinig
of geen scholing. Daarmee ontbreekt ook maar enig perspectief om aan de extreme armoede te
ontsnappen en een betere toekomst op te bouwen.

JEUGDONTWIKKELINGSPROJECT (JOP)
De huidige situatie in Kitase zoals hierboven beschreven heeft de CO Foundation ertoe aangezet
om het Jeugdontwikkelingsproject (JOP) te initiëren met als doel het opzetten van duurzame
inkomsten genererende activiteiten om de armste van de armste op vele terreinen te
ondersteunen en daarmee de jeugd van Kitase een fundamenteel betere kans op een
menswaardig bestaan te geven.
Visie en missie van het project
Ons begrip van de verschillende termen gaat uit van het feit dat onze visie het ultieme beeld
schets van de toekomst nadat het project volledig is uitgevoerd. Onze missie beschrijft de
plannen die deze visie moeten realiseren.
Onze visie: de jeugd van Kitase doorbreekt de vicieuze cirkel van armoede met als resultaat een
gezond en verantwoord leven met ruime kansen op een betere toekomst.
In het verlengde hiervan is onze missie: de jeugd in Kitase wordt op een zelfvoorzienende manier
ondersteund en begeleid zodat ze veilig, goed gevoed, gezond, gedisciplineerd en optimaal
geschoold in staat zijn om de juiste keuzes in hun leven te maken.
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Projectactiviteiten
Op basis van de missie zijn de afgelopen jaren verschillende activiteiten opgestart ter
ondersteuning van de jeugd in Kitase:
1. Armoedebestrijding
2. Intensieve begeleiding
3. Scholing
4. Vakopleiding
Samenwerking
De CO Foundation werkt binnen het JOP samen met een lokale voetbalclub, de Kitase Action Boys
FC. Daarmee bestaat er een directe vanzelfsprekende toegang tot de gemeenschap via contacten
met coaches, lokale voetballers en hun families. Dat geeft de mogelijkheid om voortdurend de
woon- en leefomstandigheden, ondervoeding, persoonlijke hygiëne, gezondheid, gedrag,
karakterontwikkeling en opleiding te volgen en te beoordelen. Door het grote aantal
voetballertjes – dagelijks komen meer dan 120 jongeren naar onze voetbaltraining – wordt
daarmee een groot deel van de lokale bevolking bereikt. Problemen bij de speler zelf of een van
zijn directe familieleden komen vanzelf naar boven en kunnen snel en effectief worden opgepakt.
In de volgende hoofdstukken zullen bovenstaande activiteiten van het JOP nader worden belicht.

De vrouw van een van onze coaches met hun jongste dochtertje
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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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1. ARMOEDEBESTRIJDING
De armoedebestrijding in het kader van het JOP bestaat uit huisvesting, voeding en water en
medische zorg en soms noodhulp in situaties waar direct iets aan gedaan moet worden.
Huisvesting
Er verblijven momenteel ongeveer 40 jongeren in zeven gehuurde kamers waarin
stapelbedden met goede matrassen staan. Er is elektriciteit en onbeperkt water uit een
geslagen waterput dat sinds kort gebruikt wordt in 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 jongeren 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.
Voeding en water
Drie keer per dag wordt door de jongeren zelf een gezonde maaltijd bereid met voedingsmiddelen die eenmaal per week grootschalig op markt worden ingekocht. Belangrijk is de
beschikbaarheid van schoon drinkwater. Vanwege het slechte watervoorzieningssysteem in
Ghana betekent dit het kopen van drinkwater. Gelukkig is schoon drinkwater niet te duur, maar
toch liggen de kosten voor het water op ongeveer 200 euro per maand. We zijn bezig het
water uit het boorgat middels een filter drinkbaar te maken om de last van het kopen van
drinkwater te verminderen. Afgezien van het voeden van de jongeren in de kamers worden op
ad hoc basis ook maaltijden geregeld voor grote groepen jongeren die niet in de gehuurde
kamers wonen. Het afgelopen jaar is financiering gevonden voor de aankoop van een groot
stuk grond waar de jongeren zelf groenten en fruit gaan verbouwen. De bedoeling is dat met
de opbrengst daarvan voor een deel de maaltijden voor hen kan worden voorzien en mogelijk
zelfs inkomsten kunnen worden gegenereerd. Ook de binnenkort te openen vakopleiding kan
er van profiteren. Daarover meer in een volgend hoofdstuk.

Voetballertjes in de rij voor een gratis maaltijd na de training
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Uit het leven gegrepen…
Moshosho (10 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 ligt er een mooie carrière als keeper in het verschiet.
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Gezondheidszorg
Bij gezondheidsproblemen wordt allereerst gescreend op malaria, nog altijd doodsoorzaak
nummer één in Sub-Saharan Afrika. De manager van het project en de vrijwilligers zijn getraind
in het zelf testen van malaria middels een zogenaamde ‘Rapid Test Kit’ waarmee binnen een
paar minuten betrouwbaar kan worden vastgesteld of iemand malaria heeft. Is dit het geval
dan hebben we betrouwbare anti-malaria medicijnen op voorraad die meteen worden toegediend. Is het geen malaria dan wordt op basis van de ernst van de klachten besloten om nog
even af te wachten, om de patiënt te laten beoordelen door de lokale verpleegkundige of om
door te verwijzen naar Medicas, het grote ziekenhuis in de buurt waarmee de CO Foundation
een overeenkomst heeft gesloten zodat kwalitatief uitstekende zorg beschikbaar is tegen
aanzienlijke korting. In totaal ontvangen ongeveer 500 mensen in Kitase hulp wanneer
medische zorg nodig is.
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2. INTENSIEVE BEGELEIDING
Zoals eerder aangegeven biedt de samenwerking met de Kitase Action Boys voetbalclub de
gelegenheid om intensief met de jeugd in het dorp samen te werken. Dat zijn voornamelijk de
jongens in het dorp, want meisjes voetballen (nog) niet. Voor hen worden op dit moment in
samenwerking met een lokale kerk plannen ontwikkeld voor een ‘Girls Club’ die in de loop van de
komende maanden zal worden opgericht om zo alle jeugd in Kitase van dichtbij mee te kunnen
maken.De dagelijkse interactie met de voetballers heeft een groot aantal voordelen die hieronder
belicht zullen worden.
Gedrag
De armoede in Kitase en het totale gebrek aan ouderlijk gezag en begeleiding zorgt ervoor dat
een groot percentage van de jeugd op jonge leeftijd in aanraking komt met verkeerde invloeden.
Denk daarbij aan alcoholmisbruik, drugs en criminaliteit. Door het professionaliseren van de
lokale voetbalclub heeft daar een ongelooflijke omwenteling in plaatsgevonden. In plaats van
doelloos op straat rond te hangen verschijnen de jongeren elke vroeg in de ochtend en ‘s
middags op het trainingsveld waar dankzij gedoneerde materialen zoals ballen, schoenen,
pionnen, doelen en voetbalkleding kwalitatief hoogstaande trainingen worden afgewerkt door
inmiddels gekwalificeerde coaches. De gemiddeld meer dan honderd spelers tussen de acht en
vierentwintig jaar nemen daarbij deel aan intensieve gezonde lichamelijke oefeningen. Dankzij de
trainingen is het voetbal van de verschillende teams zodanig vooruitgegaan dat op nationaal
niveau aan competities wordt deelgenomen. Drie spelers hebben vorig jaar op uitnodiging van
VVV-Venlo zelfs in Nederland bij de jeugd van deze eredivisieclub mogen meetrainen en -spelen.
Dit zorgt voor een enorme aantrekkingskracht op een groot gedeelte van de jongeren in Kitase
waarmee een fundamentele gedragsverandering in gang is gezet.
Karaktervorming
Een van de belangrijkste voordelen van het dagelijks werken met de jongeren op het voetbalveld
is de mogelijkheid om fundamenteel te werken aan karaktervorming. Omdat vanaf een jonge
leeftijd bij de meeste jongeren een totaal gebrek aan begeleiding heeft gehad zijn ook de
karakters van hen niet gevormd. Het beheersen van je emoties, luisteren, reflecteren,
zelfdiscipline, plannen en bewustwording zijn zaken die ver beneden niveau waren, maar die
dankzij de trainingen en de dagelijkse ochtendklassen voor de jongeren die niet of niet meer naar
school gaan enorm zijn ontwikkeld. Het is frappant en tegelijkertijd ongelooflijk motiverend om
straatarme, kansloze kinderen zich te zien ontplooien tot verantwoordelijke tieners met een
helder beeld van goed en slecht en vooral een scherpe kijk op wat ze zelf kunnen en moeten
doen om hun leven een andere wending te geven.
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Uit het leven gegrepen…
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 (16)

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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Toekomstdromen
De mogelijkheden van de Kitase Action Boys zijn door de samenwerking met de CO Foundation
enorm toegenomen. Naast de trainingen, de wedstrijden, de competities en de reizen van de
spelers die dit met zich mee heeft gebracht, heeft het ook geleid tot een toename van het besef
en de bereidheid om zelf te willen werken aan een eigen toekomst. Dat de meeste dat koppelen
aan een voetbalcarrière is niet erg. De overtuiging dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het
ontwikkelen van hun eigen kansen is geeft ze de mogelijkheden om dit in welke omstandigheid in
te kunnen zetten.
Daarnaast maken sommige van de meest getalenteerde spelers kans op een loopbaan als
profvoetballer, hetzij in de Ghanese Premier League, hetzij in het buitenland. Uit die droom wordt
veel energie gehaald om hard te blijven werken aan je eigen toekomst. En gezien de prestaties
van de verschillende jongens bij eredivisieclub VVV-Venlo in Nederland is het basale talent in
ieder geval in voldoende mate aanwezig.
Bovendien raken de spelers er ook van overtuigd dat het wel degelijk uitmaakt dat je presteert op
school of, als je daar te oud voor bent, je voldoende kennis vergaart in ieder geval op het gebied
van lezen en schrijven en basaal rekenen. Daarover in het volgende hoofdstuk meer.

Het hele dorp loopt uit bij een thuiswedstrijd van de Kitase Action Boys FC
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3. SCHOLING
Opgroeien in een omgeving waarin niemand kan lezen en schrijven en dus ook niemand zich met
je huiswerk bemoeit, motiveert niet echt om goed je best te doen op school. En als ook nog blijkt
dat de leraren op de lokale overheidsscholen nauwelijks zijn opgeleid en eigenlijk alleen maar
kunnen schelden en slaan, dan is het niet vreemd dat de overgrote meerderheid van de jeugd in
een dorpje als Kitase weinig onderwijs geniet. En als ze dan al naar school gaan blijken zowel de
lokale openbare als de privé scholen in Kitase geen onderwijs van enig niveau te bieden. Het is
heel triest om te zien dat studenten na 11 jaar op school te hebben gezeten niet kunnen lezen en
schrijven. Een van de moeilijkste zaken daarbij is het gebrek aan betrokkenheid van de leraren,
vooral in openbare scholen, het enige type school dat ouders van kansarme kinderen zich kunnen
veroorloven. Tot en met het vijfde jaar van de basisschoolklassen worden lessen gegeven in Twi,
de dominante taal in 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 toekomstmogelijkheden van kinderen
afkomstig van openbare scholen te bevorderen.
Holy Child Model School
De enige mogelijkheid om hier iets aan te doen is het opzetten van een eigen school. Daarvoor is
de CO Foundation een samenwerking aangegaan met een bestaande, kleine privé school, de Holy
Child Model School. Daar kunnen kinderen voor 85 Euro per jaar naar school. De opzet en
infrastructuur van Holy Child is echter niet om over naar huis te schrijven en ook het niveau van
de leraren en het lesgeven laat veel te wensen over.
In 2018 is de CO Foundation begonnen met het verbeteren van deze basale zaken. De klaslokalen
zijn gerenoveerd, er zijn schoolborden en lessenaartjes aangeschaft en er is vooral veel aandacht
besteed aan de lesmaterialen en -methoden van de onderbouw. Er is nieuw houten educatief
verantwoord speelgoed aangeschaft en de leraren gaan een voor een op cursussen om beter
bekend te zijn met pedagogisch en educatief verantwoorde lestechnieken. Het is de bedoeling
om in de komende jaren verder te bouwen aan een beter schoolgebouw met betere leraren die
beter les kunnen geven met meer kennis van zaken.
Extra lessen
Naast het opzetten van kwalitatief goed onderwijs in de lokale gemeenschap doet de CO
Foundation meer. In ons project wordt een leraar ingezet die elke ochtend lessen geeft over een
reeks onderwerpen voor spelers in de leeftijdscategorie tussen 14 en 17 jaar die de middelbare
school hebben voltooid. Soms worden deze lessen gegeven door de vrijwilligers, soms door de
voorzitter, soms door andere hoger opgeleide mensen.
We bieden ook begeleide huiswerksessies aan voor spelers die nog op school zitten. Elke avond
van maandag tot en met donderdag komen betaalde leerkrachten van goede internationale
scholen tussen 7 en 9 uur lesgeven in wis-, natuur- en scheikunde en biologie. Zo bereiken we
elke dag ongeveer 40 studenten.
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Schoolgelden en beurzen
Naast al deze activiteiten ondersteunt CO Foundation individuele jongeren – meisjes en jongens –
bij het betalen van hun schoolgelden. Meer en meer worden ze daarbij aangespoord om over te
stappen naar de Holy Child Model School die ons tussen de 20 en 100% korting geeft. Zo kan
zelfs de allerarmste jeugd toch naar een betere school.
Een beperkt aantal jongeren krijgt een volledige beurs. Op dit moment wordt de CO Foundation
ondersteund door Beacon International School. Deze vermaarde, door Cambridge
geaccrediteerde school is de enige onderwijsinstelling van internationaal niveau in de hele regio.
Beacon geeft momenteel vier beurzen voor jongeren uit Kitase. De waarde van deze vier beurzen
samen is ongeveer 6.000 Amerikaanse dollars. Edmund doet in 2019 het junior eindexamen (3de
klas middelbare school), Kofi zit op de 2de klas van de middelbare school, terwijl Lord en Okata
bezig zijn met hun laatste jaar op de basisschool.

V.l.n.r.: Edmund, Lord, Okata en Kofi zijn de gelukkigen die internationaal onderwijs ontvangen
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Uit het leven gegrepen…
Kofi (volledige naam Solomon Owusu) is een gespierde jongen van 15 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 hielp hij bij het wassen, poetsen en
koken. Hij ging naar een lokale school waar hij slechts enigszins leerde lezen en schrijven.
Ondertussen voetbalde hij en viel hij op door zijn sprongkracht en verdedigende kwaliteiten.

Kofi (15)

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 bijna vier
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
tweede klas van de middelbare school en haalt goede resultaten. Met zijn inzet en
doorzettingsvermogen verwachten we dat Kofi zijn eindexamen met goede cijfers gaat halen
en vervolgens verder kan studeren. .
In 2018 werd door een vrijwilliger van CO Foundation, Luuk Bomhoff, een actie op touw gezet
om Kofi mee te laten gaan op de Beacon 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 reisde hij in oktober 2018 naar Engeland.
Een reis waar iemand met Kofi’s achtergrond normaal alleen maar van kan dromen.
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VAKOPLEIDING
De huidige groep jongeren die ondersteuning krijgen via de verschillende activiteiten binnen het
Jeugdontwikkelingsproject van de CO Foundation, bestaat voornamelijk uit jeugd onder de 15
jaar oud die enorm baat hebben bij het verbeteren van de basisschoolfaciliteiten in Kitase zoals in
het vorige hoofdstuk beschreven.
De rest van de jongeren in de leeftijd tussen de 15 en 18 jaar zijn klaar met de Junior High School
en zitten op een enkele uitzondering na niet meer op school. Zij hebben voor het overgrote deel
zodanig lokaal onderwijs genoten dat ze niet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. Daarmee
is een kans op een redelijk verdienende baan erg klein.
Gebouwtje
In samenwerking met de stichting 'Boeken Steunen Mensen' uit Venlo is er een klein gebouw is
voor 10 jaar geleased en gerenoveerd om te dienen als locatie voor de een nieuw op te zetten
beroepsopleiding. Er zijn twee ruime klaslokalen en een kantoortje neergezet met een
doucheruimte en wc’s. De CO Foundation heeft gezorgd voor elektriciteit en stromend water
beschikbaar via een eigen waterput en aangedreven middels zonne-energie. Er staan lessenaren,
tafels en stoelen en er hangt een bord aan de muur dat gebruikt kan worden door leraren.
Hospitality training
Na een aantal uitdagende exploraties is uiteindelijk in overleg met een aantal grotere hotels in de
buurt gekozen voor het opzetten van een zogenaamde hospitality training. Deze opleiding van
drie maanden maakt de deelnemers bekend met het vak van voedsel bereiden en serveren.
Daarbij worden naast basale algemene kennis ook vakken over persoonlijke hygiëne,
omgangsvormen en representatieve vaardigheden meegenomen. De kern van de opleiding wordt
gevormd door vakgericht onderwijs dat opleidt tot ober/serveerster, barmedewerker, keukenhulp,
kamerhulp en conciërge. In een latere fase zullen daar vakken als receptionist(e) en kok aan
worden toegevoegd. De inhoud van de vakken is afgestemd met potentiële werkgevers in dit veld
in de regio.
Toekomstkansen
Met de opzet van deze training worden voor lokale meisjes en jongens in de leeftijd tussen 15 en
20 jaar kansen gecreëerd op een serieuze baan met een redelijk salaris. Daartoe is het contact
met een zevental grote hotels in en nabij Kitase essentieel. Deze hotels bieden zowel
stageplaatsen tijdens de opleiding, als banen na het behalen van het diploma.
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Uit het leven gegrepen…
Agyiri - spreek uit Adzjierie - is een 16-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
door een zeer beperkte ruimte tussen zijn tanden kleine hoeveelheden voedsel in zijn mond.
In 2016 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 raakte, 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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JEUGDONTWIKKELINGSPLAN - CONCLUSIE
Opgroeien in een dorpje in Afrika geeft bijzondere weinig mogelijkheden om iets van je
leven te maken. De CO Foundation werkt middels het jeugdontwikkelingsproject aan het
doorbreken van die situatie. Door het intensief begeleiden van de lokale jeugd, het zorgen
voor noodzakelijke hulp en het aanbieden van scholing- en opleidingsmogelijkheden
worden kansen gecreëerd voor deze jongeren. Het is onze hoop dat je je na het lezen van
bovenstaand plan geroepen voelt om praktisch, organisatorisch of financieel bij onze
activiteiten in Kitase betrokken te raken. Je bent van harte welkom.

Bart van der Grinten
Voorzitter CO Foundation - Creating Opportunities

Kitase - Ghana, maart 2019
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IV. FINANCIELE BIJLAGE
Budget totalen 2019 - 2020
Budget Jeugdontwikkelingsproject (JOP) 2019-2020
1. Armoedebestrijding
2. Intensieve begeleiding
3. Scholing
4. Vakschooltje
Totaal

Totaal in Euro
€ 31,856
€ 36,938
€ 82,632
€ 27,170
€ 178,596

Dekkingsplan 2019-2020
CO Foundation eigen inkomsten
Beschikbaar middels reguliere fondsenwerving
Specifiek beschikbare gelden Holy Child Model School
Bestaande ondersteuning voor beurzen
Specifiek beschikbare gelden boerderij
Specifieke acties voor gebouwen Holy Child
Benodigd middels extra fondsenwerving
Totaal

€ 25,000
€ 48,740
€ 14,000
€ 6,000
€ 13,000
€ 48,000
€ 23,856
€ 178,596

1. Budget Armoedebestrijding
1. Budget Jeugdontwikkelingsproject (JOP) Armoedebestrijding 2019-2020

Aantal

Bedrag in euro

Totaal in Euro

1.1 Voeding en water
Voeding per week (niet tijdens vakanties)
Water per week (niet tijdens wedstrijden en niet tijdens vakanties)
Subtotaal

Weken
46
46

Per week
€ 300
€ 100

Per jaar
€ 13,800
€ 4,600
€ 18,400

1.1 Huisvesting
Huur kamers (7 kamers in totaal @ 30 Euro per maand)
Elektriciteit voor de kamers
Inrichting en onderhoud kamers
Subtotaal

Maanden
12
12
12

Per maand
€ 210
€ 70
€ 100

Per jaar
€ 2,520
€ 840
€ 1,200
€ 4,560

1.3 Gezondheidszorg
Gemiddelde kosten per maand
Subtotaal

Maanden
12

Per stuk
€ 500

Per jaar
€ 6,000
€ 6,000

Subtotaal budget
Onvoorzien (10%)
Totaal budget JOP Armoedebestrijding 2019-2020

€ 28,960
€ 2,896
€ 31,856

Dekkingsplan 2019-2020
Beschikbaar middels reguliere fondsenwerving
Benodigd middels extra fondsenwerving
Totaal

€ 11,000
€ 20,856
€ 31,856
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2. Budget Intensieve begeleiding
2. Budget Jeugdontwikkelingsproject (JOP) Intensieve begeleiding 2019-2020
2.1 Loonkosten
Een hoofdtrainer
Twee assistent trainers
Drie begeleiders
Een manager
Subtotaal
2.2 Operationele kosten
Uitwedstrijden (voeding, water, vervoer, scheidsrechter, etc.)
Thuiswedstrijden (Idem zonder vervoer)
Subtotaal
2.3 Materialen
Voetbalschoenen (per paar)
Subtotaal
2.4 Internationale stages en transfers
Stage naar Europa (per speler)
Transfers (per speler)
Subtotaal
2.5 Voetbalveld
Onderhoud per jaar
Subtotaal
Subtotaal budget
Onvoorzien (10%)
Totaal budget JOP Intensieve begeleiding 2019-2020
Dekkingsplan Intensieve begeleiding 2019-2020
CO Foundation eigen inkomsten
Beschikbaar middels reguliere fondsenwerving
Benodigd middels extra fondsenwerving
Totaal

Aantal
Maanden
12
24
36
12

Bedrag in euro
Per maand
€ 120
€ 60
€ 50
€ 100

Wedstrijden
15
20

Per wedstrijd
€ 200
€ 100

Stuks
60

Per stuk
€ 20

Stages/Transfers
9
4

Per speler
€ 1,500
€ 1,500

Jaren
1

Per jaar
€ 2,000

Totaal in Euro
Per jaar
€ 1,440
€ 1,440
€ 1,800
€ 1,200
€ 5,880
Per jaar
€ 3,000
€ 2,000
€ 5,000
Per jaar
€ 1,200
€ 1,200
Per jaar
€ 13,500
€ 6,000
€ 19,500
€ 2,000
€ 2,000
€ 33,580
€ 3,358
€ 36,938

€ 23,000
€ 10,938
€ 3,000
€ 33,938
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3. Budget Scholing
3. Budget Jeugdontwikkelingsproject (JOP) Scholing 2019-2020
3.1 Holy Child Model School
Verbetering infrastructuur gebouwen
Opleiding leraren
Aanschaf materialen
Subtotaal
3.2 Extra lessen
Salarissen leraren
Onkosten lessen
Subtotaal
3.3 Schoolgelden en beurzen
Schoolgelden
Beurzen
Subtotaal

Aantal
1
10
20

Bedrag in euro
Per stuk
€ 52,000
€ 700
€ 100

Totaal in Euro
Per jaar
€ 52,000
€ 7,000
€ 2,000
€ 61,000

2
46

Per stuk
€ 1,200
€ 20

Per jaar
€ 2,400
€ 920
€ 3,320

40
4

Per stuk
€ 120
€ 1,500

Per jaar
€ 4,800
€ 6,000
€ 10,800

Subtotaal budget
Onvoorzien (10%)
Totaal budget JOP Scholilng 2019-2020

€ 75,120
€ 7,512
€ 82,632

Dekkingsplan 2019-2020
CO Foundation eigen inkomsten
Specifiek beschikbare gelden Holy Child Model School
Bestaande ondersteuning voor beurzen
Specifieke acties voor gebouwen Holy Child
Beschikbaar middels reguliere fondsenwerving
Totaal

€ 2,000
€ 14,000
€ 6,000
€ 48,000
€ 12,632
€ 82,632
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4. Budget Vakschooltje
4. Budget Jeugdontwikkelingsproject (JOP) Vakschooltje 2019-2020
4.1 Gebouwtje
Afbouwen kantoortje
Onderhoud per maand
Subtotaal
4.2 Hospitality training
Leraar (salaris per maand)
Assistant (salaris per maand)
Kosten cursus opzet
Materialen cursus
Kosten cursus uitvoering (per maand)
Subtotaal
4.3 Boerderij
Aankoop land
Opstartkosten verbouwen groenten
Subtotaal

Aantal

Bedrag in euro

1
12

€ 1,500
€ 50

12
12
1
1
12

€ 200
€ 100
€ 2,000
€ 1,000
€ 200

Maanden
1
1

€ 10,000
€ 7,000

Totaal in Euro
Per jaar
€ 1,500
€ 600
€ 2,100
Per jaar
€ 2,400
€ 1,200
€ 2,000
€ 1,000
€ 2,400
€ 5,600

€ 10,000
€ 7,000
€ 17,000

Subtotaal budget
Onvoorzien (10%)
Totaal budget JOP Vakschooltje 2019-2020

€ 24,700
€ 2,470
€ 27,170

Dekkingsplan 2019-2020
Specifiek beschikbare gelden boerderij
Beschikbaar middels reguliere fondsenwerving
Totaal

€ 13,000
€ 14,170
€ 27,170
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