
 
 

 

JAARVERSLAG 2016 – 2017 

De afgelopen jaren, sinds 2013, heeft de CO Foundation zijn draai weten te vinden een stukje ten westen 
van het land waar het allemaal ooit is begonnen. Naast de activiteiten in Nigeria, draait alles nu ook op 
volle toeren rondom het “Youth Development Project” in Kitase in Ghana. Graag stellen wij jullie door 
middel van dit jaarverslag op de hoogte van de enorme ontwikkelingen die het project hier gedurende 
de jaren 2016 en 2017 heeft doorgemaakt.  

De CO Foundation biedt organisatorische en financiële ondersteuning op verschillende gebieden: 
educatie, gezondheidszorg, armoedebestrijding en jeugdwelzijn. Aan deze categorisatie wordt ook 
vastgehouden bij het opstellen van dit jaarverslag. Allereerst zal het project in Ghana worden 
geïntroduceerd.  

Het Youth Development Project / The Kitase Action Boys FC 

De Action Boys FC in Kitase - een klein dorpje net ten noorden van de hoofdstad Accra, Ghana – verzorgt 
dagelijks voetbaltraining voor ruim 150 Ghanese jongens. De jeugdploegen van de club, met leeftijden 
van 10 tot 20 jaar, spelen georganiseerd voetbal op basis van de Nederlandse 'totale voetbal'-aanpak, 
maar dan met de fysieke en technische vaardigheden van de Ghanese spelers. 
 
Hetgeen ons als “voetbalclub” onderscheidt is de manier waarop het sociale aspect wordt gekoppeld aan 
het voetbal. Het ene aspect zou niet kunnen bestaan zonder het andere. Zonder Action Boys FC, zou er 
geen sociale ontwikkeling zijn. Door de dagen van de spelers te vullen met voetbal voor en na school, 
wordt hun energie gebruikt voor iets positiefs: sport en onderwijs. Dit zorgt ervoor dat ze niet doelloos 
op straat gaan hangen, alcohol drinken, drugs gebruiken of zich zelfs bezig gaan houden met criminele 
activiteiten.  
 
Door de dagelijkse intensieve 
samenwerking tussen coaches en spelers 
worden de behoeften van deze jongeren 
en hun familie voortdurend beoordeeld 
en geëvalueerd. Dit biedt de ideale 
setting om te werken aan de 
ontwikkelingen van de jeugd in Kitase en 
om de leefomstandigheden van de 
gemeenschap als geheel te verbeteren. 
Om deze reden is Kitase Action Boys FC 
veel meer dan een voetbalclub. Los van 
het voetbal biedt de club een veilige 
thuishaven voor de minder 
bevoorrechtte jongeren in het dorp. 
Gezond en goed gevoed kunnen onze 
Action Boys de hele wereld aan! 
 
  



 
 
 
 
Educatie 
 
De CO Foundation biedt financiële ondersteuning voor educatie van de jeugd in Kitase. Niet alleen de 
voetbalspelers hebben recht op scholing, maar ieder kind in Kitase komt hiervoor in aanmerking. Op dit 
moment worden er voor ruim 15 kinderen schoolgelden betaald, waardoor ze terecht kunnen op een 
van de lokale scholen in Kitase. Daarnaast worden schoolboeken, examengelden en ook schoollunches 
voor een groot aantal jongeren bekostigd. 
 
Daarnaast mogen wij jullie met trots meedelen 
dat wij voor vier studenten een volledige beurs 
hebben kunnen regelen voor een 
internationale school in de buurt. Deze 
bevoorrechte studenten zijn geselecteerd op 
basis van het goede gedrag, discipline en 
intelligentie.  
 
Ook heeft de CO Foundation een vakschooltje 
gebouwd. Dit project is volledig gefinancierd 
door “Stichting Boeken Steunen Mensen”. In 
dit vakschooltje zullen jongens uit de lokale 
gemeenschap opgeleid worden tot elektricien. 
De regio biedt enorm veel werkgelegenheid in deze sector en de verwachting is dat dit alleen maar zal 
toenemen in de toekomst. Op deze manier zorgt de CO Foundation ervoor dat de jeugd, indien ze niet 
slagen binnen het professionele voetbal, een stabiel inkomen heeft om de familie te voorzien van de 
primaire levensbehoeften. 
Er zijn plannen om later in het jaar een eigen basisschooltje te beginnen. Daarover hopelijk meer in het 
verslag over 2018. 
 
Gezondheidszorg 
 
Sinds 2015 is er een nauwe samenwerking ontstaan tussen “Medicas Hospital” en de CO Foundation. 
Mensen die door ons worden doorgestuurd naar dit ziekenhuis krijgen 30% korting op de behandelingen. 
Bovendien wordt een groot gedeelte van de rekening vaak door de CO Foundation. Dit stelt de mensen 
uit het dorp om adequate medische zorg te krijgen in geval van plotselinge en ernstige ziekten. 
 
Deze samenwerking heeft voor een van onze keepers het leven gered. Met een lichte buikpijn vertrok hij 
op een avond, samen met een van onze medewerkers, naar Medicas met steken in zijn onderbuik. Het 
vermoeden was al aanwezig dat het zou gaan om een blindedarmontsteking, maar dit werd bevestigd 
doordat deze sprong op het moment dat ze aan waren gekomen bij het ziekenhuis. Door de goede 
relatie tussen het ziekenhuis en de CO Foundation kon er snel worden ingegrepen en hebben ze de 
operatie met succes uit weten te voeren. 
 
Naast dit spoedgeval heeft de samenwerking er eind 2017 voor gezorgd dat de baby van “Coach Ansah” 
(assistent-coach van U-17) gezond en wel ter wereld is gebracht. Daar waar een Afrikaanse bevalling 
regelmatig de soep in loopt, door de primitieve omstandigheden, is dit een mooi resultaat van de 
samenwerking tussen de CO Foundation en Medicas Hospitals. 
 



 
Maar de grenzen van de medische zorg beperken zich niet tot de community in Kitase. Dat blijkt wel op 
het moment dat een jongen, deel uitmakend van het team van onze tegenstanders, zijn been breekt 
tijdens de voetbalwedstrijd. Na een kopduel komt deze 
jongen, genaamd Ruben, totaal verkeerd neer en dit 
resulteert in een flinke botbreuk. Eenmaal aangekomen in 
het ziekenhuis wordt er, na het maken van verschillende 
röntgenfoto’s, geconcludeerd dat een zwak stuk bot het 
heeft begeven op het moment dat Ruben zijn landing 
maakte. Een spoedoperatie was noodzakelijk om een 
levenslange handicap te voorkomen. Wederom heeft ook 
deze succesvolle operatie zijn vruchten afgeworpen en wij 
zijn erg blij dat Ruben zich, na maandenlange revalidatie, 
volledig heeft weten te herstellen!  
 
Armoedebestrijding 
 
Dat armoede een probleem is in Afrika is geen geheim. Ghana is geen uitzondering op deze regel en ook 
hier leeft het grote deel van de bevolking onder de armoedegrens. De CO Foundation biedt financiële 
ondersteuning in de voorziening van de primaire levensbehoeften (voedsel, water, medische zorg en 
onderdak).  
 
Deze ondersteuning wordt grotendeels gefinancierd door een drietal taxibussen die wij hebben weten te 
verkrijgen. De eerste bus rijdt al voor ons sinds 2016, maar in 2017 zijn er nog twee bijgekomen. Deze 
bussen rijden door de regio en genereren inkomsten die wij gebruiken om de lokale bevolking te kunnen 
ondersteunen in de primaire levensbehoeften. 
 

 
 
De aanwezigheid van voldoende voedsel, onderdak en medische zorg zijn te dekken met de financiële 
middelen die wij verkrijgen uit de 3 taxibussen. Schoon (drink)water vormt echter een groter probleem. 
Niet alleen in Ghana is de toegang tot schoon water beperkt, maar dit is een veelvoorkomend probleem 
in Afrika. In mei 2017 hebben wij dit probleem lokaal weten te tackelen door zelf te boren en water uit 
de grond te tappen. Deze “borehole” voorziet tientallen huishoudens van schoon drink- en douchewater.  
 
  



 
Jeugdwelzijn 
 
De Kitase Action Boys FC is voor veel van onze spelers meer dan een lokale voetbalclub. Met het betalen 
van huur voor meerdere kamers, bieden wij een veilig onderkomen voor 
een tiental jongeren. Binnen dit “Action Boys Kamp” wordt iedere avond 
door een van de spelers gekookt. Als wij er, na enige analyse, achter 
komen dat er een kind uit de community van huis uit te weinig wordt 
gevoed, dan mag deze bij ons mee eten. 
 

Voor de spelers die bij 
ons in het kamp wonen 
en niet naar school gaan, 
worden dagelijks 
ochtend- en 
avondklassen 
georganiseerd door onze 
vrijwilligers. Op deze 
manier willen wij de 
jeugd stimuleren om niet stil te zitten en de energie te steken in iets positiefs: educatie en sport. 

Het moge duidelijk zijn dat de CO Foundation het Youth Development Project alleen kan implementeren 
door nauw samen te werken met de Kitase Action Boys FC, waarmee het veel meer is dan een normale 
voetbalclub. Dit neemt echter niet weg dat het voetbal wordt gezien als hetgeen waar wij ons 
bestaansrecht, als sociaal project, aan te danken hebben. Op lange termijn moet het voetbal op hoog 
niveau ervoor zorgen dat het sociale project zelfstandig, zonder externe financiële injecties, kan gaan 
draaien door middel van inkomsten die gegenereerd worden via het voetbal. Om dit te kunnen 
realiseren is het van essentieel belang om te investeren in het spelen van wedstrijden en toernooien. 

Nationale competitie 

Zo hebben wij van september 2016 tot februari 2017 de 
“Eastern Region” mogen vertegenwoordigen tijdens een 
nationale competitie. Deze competitie was een 
pilotproject vanuit de FIFA met als doel om de jeugd in 
Ghana meer kansen te bieden om zich als voetballer te 
ontwikkelen. Uit de grootste twee regio’s werden 2 teams 
geselecteerd en voor de overige 8 regio’s werd er elk één 
voetbalteam uitgenodigd. Naast deze 10 regioteams 
deden er nog 4 Ghanese academies mee, waardoor de 
competitie bestond uit een totaal van 16 jeugdteams.  

Een meeslepende competitie, met een aantal knotsgekke wedstrijden, heeft voor ons geresulteerd in 
een eervolle 3de plaats. Een prachtig resultaat, gezien het feit dat de Kitase Action Boys FC de enige club 
was die speelde met een lokaal voetbalteam. De overige 15 teams waren volledig bij elkaar gescout, 
waardoor de selecties praktisch gezien bestonden uit de 11 beste spelers van de desbetreffende regio. 
Dit heeft de ogen van de CO Foundation geopend en bewezen dat onze filosofie, over hoe wij met onze 
spelers omgaan, dé juiste manier is om de spelers groot te brengen. Door het balanceren van vrijheid en 
structuur in de lokale setting kunnen onze jongeren zich optimaal ontwikkelen, als voetballer én als 
persoon. 



 
 

De Action Boys in Nederland 

Naast de nationale competitie is er eind 2017 nog een enorme mijlpaal geweest voor de CO Foundation 
op voetbalgebied: De eerste Action Boys in het buitenland! Van augustus tot en met september heeft 
een drietal spelers mee mogen trainen met VVV 
Venlo in Nederland. De drie gelukkigen 
genaamd Agyiri (aanvaller), Robert (aanvaller) 
en Pinto (keeper) zijn in een periode van 8 
weken veel ervaringen rijker geworden. Niet 
alleen op het voetbalveld hebben de drie jonge 
talenten veel geleerd, maar ook op persoonlijk 
vlak hebben ze zich enorm weten te 
ontwikkelen. Wij hopen in de toekomst meer 
van onze spelers deze ervaring te kunnen 
bieden! 

Toekomstplannen CO Foundation in Ghana 

Financiële onafhankelijkheid 

De afgelopen jaren is de Kitase Action Boys FC, onder de CO Foundation, enorm veel gegroeid. Wat 
begon als een simpele Afrikaanse voetbalclub die in het bezit was van één bal en een zandveld, is in vier 
jaar tijd uitgegroeid tot het sociale project dat het tot op de dag van vandaag is. Het feit dat de CO 
Foundation al erg tevreden is met de huidige gang van zaken, maakt de ambities er niet minder op. Het 
ultieme doel is om de Kitase Action Boys FC volledig zelfstandig, zonder hulp van donateurs, te laten 
draaien. Op dit moment zijn de drie taxibussen de enige bron van inkomsten, maar in de toekomst 
moeten er meer van dit soort projecten komen.  

Zo hebben wij een stuk land op het oog waar wij ons eigen voedsel op willen gaan verbouwen. Een deel 
van de oogst zal dienen als eten voor in het kamp, maar het overgrote deel zal verkocht worden op de 
lokale markt. We zijn op dit moment volop in de weer om de financiering hiervoor rond te krijgen.  

Daarnaast heeft de oprichter van de club, Coach Amaoko, een klein pandje in het bezit dat nog 
ongebruikt langs de weg staat. Hier willen wij ons eigen winkeltje openen, waarin wij voetbalmaterialen 
gaan verkopen aan andere voetbalclubs. Ghana is over het algemeen een stuk goedkoper dan 
Nederland, maar wanneer het gaat om kwalitatieve voetbalmaterialen, dan is het voordeliger om deze te 
laten importeren vanuit de westerse wereld. Door dit winkeltje zullen wij er niet alleen financieel op 
vooruit gaan, maar door het verkopen van kwalitatieve materialen aan andere voetbalclubs, dragen wij 
bij aan verhoging van de Ghanese voetbalkwaliteiten. 

Educatie 

Los van het vakschooltje, dat in 2017 is gebouwd, wil de CO Foundation haar eigen schoolsysteem 
ontwikkelen. De vele overheidsscholen, waar ruim 90% van de Ghanese bevolking geschoold wordt, zijn 
van dubieuze kwaliteit. Het komt regelmatig voor dat kinderen die al ruim 5 jaar op school zitten nog 
steeds niet in staat zijn om een enkel woord te lezen of schrijven. Veel problemen in Afrika zijn dan ook 
ontstaan uit het feit dat mensen niet goed opgeleid zijn. Hier wil de CO Foundation verandering in 
brengen.  



 
 

 

Door het ontwikkelen van een eigen systeem, met enigszins westerse hand, verwachten wij het 
opleidingsniveau van de (toekomstige) jeugd te kunnen verbeteren. Iemand die goed opgeleid is zal over 
het algemeen beter in staat zijn om zijn/haar familie financieel te kunnen ondersteunen. Op deze manier 
hopen wij dus, op lange termijn, bij te dragen aan de levenskwaliteit van de lokale bevolking. 

The Ultimate Goal 

Vol positieve energie en passie worden de Action Boys, volgens onze eigen filosofieën, grootgebracht. 
Wij willen onze jongens eigenschappen als zelfdiscipline, initiatief en reflectie meegeven in het leven. Dit 
wordt van huis uit niet aangeleerd, maar wij achten dit wel van essentieel belang om succesvol te 
worden als persoon. 

Maar dit allemaal gebeurd rondom één zeer aspect: het voetbal. Wij willen ons in 2018 en in de 
daaropvolgende jaren enorm ontwikkelen op voetbalgebied. Dit alles met het oog op ons ultieme doel: 
een sociaal project dat volledig wordt gefinancierd met inkomsten uit de professionele voetbalclub. Door 
het spelen van voetbal op hoog niveau moeten inkomsten worden gegenereerd die het sociale project 
volledig kunnen financieren. Daarnaast zal de Kitase Action Boys FC in de toekomst Ghanese talenten tot 
op dusdanig (voetbal)niveau weten te ontwikkelen, dat deze door grote Europese clubs gekocht zullen 
worden. Een zeer ambitieuze doelstelling, maar hier wordt dag in dag uit keihard voor gewerkt. 
Daarnaast heb je zonder ambitie en optimisme helemaal niks te zoeken hier in Afrika! 
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