
JAARVERSLAG 2021 

INLEIDING 

Creating Opportunities in West-Afrika betekent de lokale situatie tot in detail begrijpen en dicht 
bij de mensen staan die ondersteuning nodig hebben. Sinds 2000 doet de CO Foundation dit 
door een team van lokale managers en medewerkers persoonlijk te selecteren en op te leiden. 
Hierdoor ontstaat een vertrouwensband met kansarme mensen, die middels projecten van de 
CO Foundation kunnen werken aan fundamentele veranderingen in hun dagelijkse bestaan. 

Het besef dat je eerst de ernstigste nood moet ledigen voordat je structurele ontwikkeling kunt 
initiëren, heeft ertoe geleid dat een deel van het beschikbare budget wordt gebruikt voor 
onderdak, voeding en medische zorg. Daarnaast wordt veel tijd en aandacht besteed aan het 
verbeteren van de kwaliteit van het lokale onderwijs. In dit jaarverslag wordt hier verder op 
ingegaan en uitgelegd wat heeft plaatsgevonden de afgelopen tijd en welke plannen er zijn 
voor de toekomst. Daarnaast wordt het financiële jaarverslag onderbouwd. 

TERUGBLIK 2019-2020 

De CO Foundation heeft roerige jaren achter de rug. In mei 2019, na 20 jaar in Afrika te hebben 
gewoond en gewerkt, vertrok Bart van der Grinten, de voorzitter van de stichting, met zijn gezin 
terug naar Nederland. Het verblijf van Bart met zijn vrouw Emmy in Nigeria en Ghana vormde 
de aanleiding om de CO Foundation – Creating Opportunities op te richten. Zij zagen in hun 
directe omgeving zoveel kansarme mensen op een minimaal bestaansniveau, dat zij hun ogen 
daar niet voor konden en wilden sluiten. Vandaar dat in januari 2000 de eerste projecten onder 
de vlag van de CO Foundation werden opgestart. Sindsdien hebben tienduizenden Nigerianen 
en Ghanezen ondersteuning ontvangen op het gebied van medische zorg, scholing en noodhulp 
bij huisvesting en voeding. Daarnaast vormde de begeleiding van jongeren een speerpunt, om 
met gerichte interventies kansen voor de jeugd te creëren, om aan de armoede te ontsnappen.  

Gelukkig is gebleken dat met het vertrek van de voorzitter geen einde is gekomen aan de 
projecten en activiteiten van de CO Foundation in West-Afrika. Sterker nog, het bestuur van de 
CO Foundation in Ghana is zelfstandig verdergegaan met alleen begeleiding van de voorzitter 
op afstand en heeft zich ontwikkeld tot een goedlopende organisatie die het reilen en zeilen 
van de projecten prima beheerst. Dit ondanks het tragisch overlijden van Eric Doe, de 25-jarige 
algemene manager van de CO Foundation.  



In oktober 2019 verloor Eric zijn leven en de stichting CO Foundation in Ghana zijn belangrijkste 
medewerker. De begrafenis van Eric werd door honderden mensen bijgewoond, inclusief drie 
voormalige vrijwilligers die vanuit Nederland naar Ghana zijn gereisd om hun laatste eer aan 
Eric te bewijzen. In de loop van de maanden daarna zijn nieuwe mensen aangesteld en is ook 
een nieuwe algemeen manager gevonden.  

Eric Amegbe Doe: 23 april 1994 – 5 oktober 2019 

Net toen alles in wat rustiger vaarwater leek te komen kwam in april 2020 de coronapandemie. 
Hierdoor moesten veel activiteiten worden uit- of bijgesteld. Toch gebeurde er veel in Kitase, 
het dorp in Ghana waar het overkoepelende jeugdontwikkelingsproject van de CO Foundation 
actief is. Vooral de samenwerking met de lokale Holy Child Model School is in deze periode 
geïntensiveerd. Naast het ondersteunen van de organisatie is vooral veel aandacht besteed aan 
het introduceren van executieve functies bij zowel leraren als leerlingen, het gebruiken van 
educatief verantwoord speelgoed in het oefenen van deze vaardigheden en het verder 
opleiden van de onderwijzers op het gebied van lesmethoden en -technieken. Daarnaast is een 
ruim budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de infrastructuur van het schooltje. 

Kinderen van de Holy Child Model School die gratis naar school kunnen dankzij CO Foundation 



VERSLAG 2021 

Het afgelopen jaar hebben de activiteiten van de CO Foundation vooral in het teken gestaan 
van onderwijs. Het verder verbeteren van de infrastructuur van de Holy Child Model School is 
daar een goed voorbeeld van. Er staat nu een volledig nieuw schoolgebouw met ruime 
klaslokalen. Eigenlijk is het project bijna klaar, behalve de afwerking met plamuur, elektriciteit 
en ramen en deuren van de als laatste opgeleverde lokalen. Het is de hoop en verwachting hier 
samen met stichting Wilde Ganzen in 2022 voldoende budget voor te genereren.  

Leraren van de Holy Child Model School die allemaal een vervolg opleiding volgen. 

In februari 2021 kwam een container aan vanuit Nederland met veel spullen voor het schooltje 
zoals computers, lessenaren, tafels en stoelen, puzzels, lego en ander educatief verantwoord 
speelmateriaal. De lessen over actief leren middels executieve functies zijn standaard 
toegevoegd aan de lessentabel. Dit geldt zowel voor de kleuterschool als voor de lagere en 
middelbare school. Met behulp van computerprogramma’s en spelvormen krijgen de leerlingen 
zo de executieve functies met de paplepel ingegoten. Met de normalisering van de 
coronamaatregelen komen ook nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers binnen. De verwachting 
is dat in 2022 meerdere vrijwilligers met een achtergrond in lesgeven de ontwikkeling van het 
onderwijs op de Holy Child Model School verder zullen versterken.  



Financieel Overzicht CO Foundation 2021

Balans CO Foundation in Nederland

Omschrijving Inkomsten in Euro Uitgaven in Euro Balans in Euro

Beginsaldo januari 2021 in Nederland € 21,327.14

Inkomsten uit donaties € 8,184.10

Inkomsten uit acties € 32,737.98

Inkomsten uit notariële schenkingen € 16,500.00

Bankkosten CO Foundation Nederland -€ 2,124.05

Uitgaven t.b.v. het Youth Development Project in Nederland (m.n. container) -€ 11,712.86

Transfer naar Youth Development Project Ghana -€ 53,788.84

Transfer naar Studiefondsen Ghana en Nigeria -€ 2,821.54

Totaal inkomsten/uitgaven in Nederland € 57,422.08 -€ 70,447.29

Eindsaldo in Nederland december 2021 € 8,301.93

Balans CO Foundation in Nigeria en Ghana

Omschrijving Inkomsten in Euro Uitgaven in Euro Balans in Euro

Beginsaldo januari 2021 in Ghana € 2,378.93

Transfers vanuit Nederland naar Ghana voor YDP € 53,788.84

Transfers vanuit Nederland naar Nigeria voor studiefonds € 2,821.54

Lokale inkomsten Youth Development Project Ghana € 6,737.50

Lokale ondersteuning Studiefonds Ghana € 12,000.00

Uitgaven Youth Development Project Ghana -€ 59,754.39

Uitgaven Scholarships Ghana -€ 14,550.00

Uitgaven Scholarships Nigeria -€ 2,821.54

Totaal inkomsten/uitgaven in Nigeria en Ghana € 75,347.88 -€ 77,125.93

Eindsaldo in Ghana december 2021 € 600.88



Financial Overview CO Foundation Youth Development Project Ghana 2021

Income in Ghana Cedis 2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Local income 26,349           - 1,600             2,940             - 3,690             3,750             346 - 1,820             1,200             4,120             45,815            
ATM Ghana from CO Foundation Netherlands 50,000 23,300 40,750 20,600 16,950 11,750 51,000 12,000 5,000 6,000 14,000 7,700 259,050          
WorldRemit from CO Foundation Netherlands 737 4,046 2,616 4,361 0 9,347 11,832 14,747 15,249 7,625 22,271 13,876 106,707          

Total income in Ghana Cedis GHC 77,086 GHC 27,346 GHC 44,966 GHC 27,901 GHC 16,950 GHC 24,787 GHC 66,582 GHC 27,093 GHC 20,249 GHC 15,445 GHC 37,471 GHC 25,696 GHC 411,572
Local income in Euro 3,875             - 235 432 - 543 551 51 - 268 176 606 6,738              
ATM Ghana from CO Foundation Netherlands in Euro 7,353 3,426 5,993 3,029 2,493 1,728 7,500 1,765 735 882 2,059 1,132 38,096            
WorldRemit from CO Foundation Netherlands in Euro 108 595 385 641 0 1,375 1,740 2,169 2,243 1,121 3,275 2,041 15,692            

Total income in Euro € 11,336 € 4,021 € 6,613 € 4,103 € 2,493 € 3,645 € 9,791 € 3,984 € 2,978 € 2,271 € 5,510 € 3,779 € 60,525

Expenditure in Ghana Cedis 2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total in Cedis Total in Euro
Food/water 4,670             6,525             5,750             7,100             5,847             5,872             7,946             850 450 450 550 - 46,010            6,766.18            
Housing 380 4,360             4,230             3,580             190 1,089             6,970             920 5,650             - 3,370             4,320             35,059            5,155.74            
Medical Care 2,385             670 16,295           7,216             512 1,774             12,300           210 990 4,600             6,250             5,215             58,417            8,590.75            
Intensive guidance 2,905             9,074             7,748             4,702             4,885             6,514             18,580           13,376           5,370             3,890             6,860             3,940             87,844            12,918.24          
Holy Child Model School 60,000           559 1,710             3,810             3,025             5 8,878             - 5,000             - 4,000             5,000             91,987            13,527.50          
Scholing/scholarships 3,044             4,870             6,058             2,992             1,970             3,980             6,494             3,630             3,160             1,080             4,275             8,520             50,073            7,363.68            
Busses 1,000             600 - 800 2,300             - 1,000             1,926             5,105             4,080             4,055             3,970             24,836            3,652.35            
Bank charges ATM and WorldRemit 1,009             1,009             1,009             1,009             1,009             1,009             1,009             1,009             1,009             1,009             1,009             1,009             12,104            1,779.96            

Total expenses in Ghana Cedis GHC 74,384 GHC 26,658 GHC 41,791 GHC 30,200 GHC 18,729 GHC 19,234 GHC 62,168 GHC 20,912 GHC 25,725 GHC 14,100 GHC 29,360 GHC 30,965 GHC 394,226

Total expenses in Euro € 10,939 € 3,920 € 6,146 € 4,441 € 2,754 € 2,829 € 9,142 € 3,075 € 3,783 € 2,074 € 4,318 € 4,554 € 59,754

Financial Overview CO Foundation Study Fund 2021

Expenditure in Euro Study fund 2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Tuition Fees Beacon (2 students) - Partial Scholarships € 12,000.00 € 12,000.00
School Fees students Ghana € 850.00 € 850.00 € 850.00 € 2,550.00
School Fees students Nigeria € 781.62 € 467.34 € 177.28 € 118.99 € 1,276.31 € 2,821.54
Total Expenditure in Euro € 850.00 € 0.00 € 781.62 € 850.00 € 467.34 € 0.00 € 0.00 € 177.28 € 12,850.00 € 118.99 € 1,276.31 € 0.00 € 17,371.54



Financiele overzichten 2021 – onderbouwing van de cijfers 

De afgelopen twee jaar schommelen de inkomsten van de CO Foundation rond de €75.000 per 
jaar. Ongeveer 25% daarvan zijn lokale inkomsten die in Ghana worden gegenereerd met 
taxibusjes en studiebeurzen. De andere 75% van de inkomsten komen uit donaties en 
schenkingen en vooral uit acties georganiseerd door enkele individuen en o.a. het missiebureau 
in Roermond.  
Er worden nog steeds enkele scholieren en studenten in Nigeria ondersteund bij hun scholing 
of opleiding. Daarnaast gaat ook een aanzienlijk budget naar de onkosten voor scholing van 
studenten in Ghana. In totaal is hier ruim €17.000 mee gemoeid, waarvan €12.000 gedekt 
wordt door beurzen en scholarships. Deze uitgaven staan los van de kosten voor tientallen 
scholieren in Ghana die ondersteuning krijgen bij het betalen van schoolgelden, 
schooluniformen, boeken, transport, examengelden en lunchbijdragen. Gecombineerd met de 
ondersteuning aan de opleiding van leraren van de Holy Child Model School is daarmee een 
bedrag gemoeid van ruim €7.000.  
De uitgaven voor de renovatie van de Holy Child Model School staan hier los van. In 2021 is 
daar ruim €13.500 aan uitgegeven, over de periode van 2019 tot en met 2021 zelfs een 
totaalbedrag van meer dan veertigduizend Euro. 
Zoals in de inleiding is aangegeven worden ook substantiële bedragen uitgegeven aan noodhulp 
in de wetenschap dat als je honger hebt of geen veilig onderkomen of je hebt geen geld voor 
medisch zorg, je ook niet kunt werken aan je eigen ontwikkeling. Ruim €20.000 is hieraan in 
2021 besteed. 

Samenvatting en conclusies 

De CO Foundation is anno 2022 springlevend. Kernbegrippen daarbij zijn het geven van noodhulp daar 
waar mensen echt vastlopen, met daarnaast een focus op kwalitatief goed onderwijs door middel van 
het aanleren van actieve kennis en een uiteenlopende reeks van executieve functies, zodat leerlingen 
daadwerkelijk in staat zijn zichzelf te ontwikkelen. De lessen uit het verleden hebben ervoor gezorgd dat 
steeds meer richting gegeven kan worden aan projecten en activiteiten die daadwerkelijk op een 
duurzame manier de ontwikkeling van de jeugd in de onderste regionene van de Nigeriaanse en 
Ghanese samenleving kunnen ondersteunen. Aan het eind van de rit biedt dit reële kansen voor deze 
kansarme jongeren om te kunnen werken aan een betere toekomst. In het licht van de wereldwijde 
demografische verschuivingen is dit een noodzakelijk gegeven, niet alleen voor de Afrikaanse jeugd, 
maar ook voor de bevolking in andere delen van de wereld. Het is onze hoop dat de CO Foundation hier 
nog lang een steentje aan kan bijdragen. 

Venlo, maart 2022 

Bart van der Grinten 
Voorzitter CO Foundation 
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