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Quashie School Project 

1. Inleiding 

In 2019 werd het Quashie School Project opgericht. 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2020 - januari 2023. 
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van 
de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.  

2. Visie en Missie 

2.1. Visie 

Het bestuur van het Quashie School Project heeft als doel: 
Het bevorderen van welzijn en levenskwaliteit door middel van studie/opleiding en 
begeleiden van de inwoners van Ghana. 
 

2.2. Missie 

Een opleiding voor de directe familie van Moniek Jacobs (de oprichter van de stichting) was 
bij de start van het Quashie School Project  in 2002 het hoofddoel.  
 
Met het oprichten van de stichting in 2019 komt als volgende stap de focus te liggen op de 
leerlingen van de “Roman Catholic Junior High School” in Oyoko, de plaats waar de familie 
van Moniek vandaan komt. 
Naast financiële steun is begeleiden van de leerlingen een belangrijk aspect. Hiervoor gaan 
ook de afgestudeerde leerlingen van het project ingezet worden. 
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Quashie School Project 

3. Ambities 

Het eerste contact met de Roman Catholic Junior High School in Oyoko is in 2019 gelegd. In 
maart 2020 worden de plannen op de school in Oyoko gepresenteerd. 
Deze school krijgt financiële steun en wordt het startpunt van een nieuw project. In de 
komende 3 jaar wordt een programma opgestart op vrijwillige basis naast de reguliere 
lessen. 
Naast de inzet uit Nederland worden ook de afgestudeerde studenten uit Ghana ingezet bij 
het begeleiden van de nieuwe leerlingen. Zij fungeren als voorbeeld en bron van inspiratie. 
 
Op langere termijn komt naast het schoolproject, een bouwproject “Homeland Oyoko”. 
De ambitie is om een woonruimte, een guesthouse en bijvoorbeeld een werkplaats te 
realiseren. Van hieruit zijn dagtochten en retraites mogelijk, wordt er gebouwd en gewerkt 
met vrijwilligers uit Nederland en leerlingen uit Ghana. 

3.1. Projecten 

2020 

 Starten beroepsopleiding Yaw 

 Afronden beroepsopleiding Ama 

 Voortzetten middelbare opleiding van huidige leerlingen 

 Presenteren plannen op school in Oyoko 

 
2021-2023  

 Voortzetten beroepsopleiding Yaw 

 Voortzetten middelbare opleiding van huidige leerlingen 

 Start nieuw programma op school in Oyoko 

 Ontwikkelen Homeland Oyoko 

3.2. Verantwoording 

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat 
wordt gepubliceerd op de website. Daarnaast rapporteren de betrokkenen in Ghana over 
het verloop en de voortgang van de projecten. Ook sturen zij foto’s. 
Per kwartaal verschijnt een nieuwsbrief aan alle donateurs/belangstellenden. Deze 
nieuwsbrief wordt ook gepubliceerd op de website. 

 
In 2020 werken wij toe naar een ANBI Erkenning voor de stichting waarmee wij ons 
conformeren aan de normen die door en voor de fondsenwervende sector is vastgesteld. 
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Quashie School Project 

3.3. Fondsenwerving 

Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij: 

 onze bestaande donateurs aanschrijven,  

 een crowdfunding-actie starten, 

 Ghanese producten verkopen op markten en fairs, 

 Nederlandse scholen en opleidingsinstituten aanschrijven,   

 vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven,  

 sponsorovereenkomsten afsluiten. 

4. Kansen & Bedreigingen 

4.1. Kansen 

Onze project loopt sinds 2002 in Ghana. Wij kennen de lokale gebruiken en hebben door de 
jaren heen goede contacten opgebouwd. 
De lokale drijvende kracht in Ghana is Isaac Darko Mensah en zijn vrouw Lucy Darko Mensah 
met wie wij al jaren samenwerken ten behoeve van dit project. 
Isaac is tevens werkzaam als Country director van de stichting Empower playgrounds. 
Lucy is werkzaam in het Ghanese onderwijs en de eerste leerling van het project in 2002. 

4.2. Bedreigingen 

Voor de realisatie van onze ambitie de komende 3 jaar is extra geld nodig. De constante 
inkomsten van onze vaste donateurs is niet voldoende. 
In de komende 3 jaren zullen nieuwe inkomstenbronnen gerealiseerd moeten worden. 
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Quashie School Project 

5. Strategisch stappenplan 

5.1. Fondsenwerving 

 Ambassadeur Moniek Jacobs zorgt evenals voorgaande jaren voor inkomsten door: 
o Verkoop Ghanese producten op markten en fairs. 
o Verkoop producten via Facebook. 
o Mailings en nieuwsbrieven aan donateurs en via Facebook. 

 Ambassadeur Moniek Jacobs gaat zich in 2020 richten op crowdfunding en professionele 
fondsenwerving. 

 Bestuurder Marieke Molenaar gaat in 2020 vanuit haar eigen netwerk instellingen en 
scholen benaderen om extra fondsen te werven. 

 Besturder Stef Jacobs zorgt dat de stichting in 2020 een ANBI status krijgt. 

 Bestuurder Rachel Kühr zorgt in 2020 voor de inzet van sociale media ten behoeve van 
de fondsenwerving. 

 Elk kwartaal gaat er een nieuwsbrief (per mail) uit naar al onze donateurs. Hiermee 
worden zij op de hoogte gehouden van de voortgang. 

5.2. Projectvoortgang en verantwoording 

 Ambassadeur Moniek Jacobs en bestuurder Stef Jacobs gaan in maart 2020 naar Ghana 
om de plannen op de school in Oyoko te presenteren. 

 Conform ons bezoldigingsreglement worden de kosten hiervan niet vergoed. 

 Ambassadeur Moniek Jacobs zal tijdens deze reis enkele oud leerlingen gaan 
voorbereiden en begeleiden voor een actieve rol binnen het project. 

 Een verslag en foto’s van de resultaten worden op de website geplaatst. 
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Quashie School Project 

6. Slot 

6.1. Kernwaarden 

De kernwaarden om deze stichting succesvol te laten zijn: 

 Verbinding tussen alle betrokkenen in Nederland en Ghana. 

 Compassie met de lokale bevolking, respect voor de lokale omstandigheden en 
samenwerken met lokale bestuurders. 

Bij alles wat wij doen verliezen wij onze kernwaarden niet uit het oog. 

6.2. Samenwerkingen en lidmaatschappen 

Onze stichting werkt samen met Stichting Adwuma Ye voor de verkoop van Ghanese 
producten (New Cooking Bag). 
Onze stichting is aangesloten bij de branchevereniging voor het Particuliere Initiatief in 
Ontwikkelingssamenwerking Partin. 


