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Voorwoord

Stichting Missahoe Wonder (SMW) is een initiatief van Marianne Berkhuijsen. Zij heeft in 2008 op 22jarige leeftijd twee maanden vrijwilligerswerk gedaan via de organisatie Activity International in het
weeshuis Missahoe Childrens' Home in het dorp Kpando te Ghana. Naar aanleiding hiervan is zij met
het initiatief gekomen om SMW op te richten. Op 27 oktober 2008 hebben Marianne Berkhuijsen
(voorzitter), Anneke Toet (penningmeester) en Fabian van den Bosch (secretaris) Stichting Missahoe
Wonder opgericht. SMW heeft drie bestuursleden die op vrijwillige basis werken voor SMW naast hun
(fulltime) banen. De bestuursleden betalen alle overheadkosten. SMW wil vier projecten in de Volta
Regio in Ghana (West-Afrika) realiseren.
De stichting heeft als doel om een nieuw weeshuis (af) te bouwen in Kpando te Ghana. Het weeshuis
wordt groot genoeg om 200 kansarme, kwetsbare en weeskinderen in te huizen. Het weeshuis wordt
gebouwd aan de rand van het dorp Kpando. SMW voorziet in het levensonderhoud van de 32
kinderen die op dit moment in het bestaande weeshuis ‘Missahoe Childrens' Home’ wonen. Hierbij
kunt u denken aan dagelijkse zorg, zoals: eten, drinken, kleding, medicijnen, veiligheid, structuur,
liefde en onderwijs. Dankzij SMW gaat elk kind van het weeshuis naar school. Ook voorziet Stichting
Missahoe Wonder in de studiekosten van een oud-wees die studeert aan de universiteit in Accra. Het
laatste project is het bouwen van een nieuwe school, de Missahoe Montessori School. SMW heeft in
november 2012 de eerste school gebouwd met zes klaslokalen. SMW wil nog een schoolcomplex
bouwen met zes klaslokalen. SMW blijft ook in de toekomst voorzien in het levensonderhoud van de
kinderen die in het nieuwe weeshuis gaan wonen.
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Feiten en cijfers
Rechtsvorm
In Nederland: Stichting (Missahoe Wonder)
Bestuur:
-

Voorzitter: Marianne Berkhuijsen
Secretaris: Fabian van den Bosch
Penningmeester: Anneke Toet

Comité van Aanbeveling:
- Drs. Jouetta van der Ploeg - Directrice stadsmuseum Zoetermeer
- Dr. L.J. Roborgh - Directeur-Generaal Hogeronderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap
en Emancipatie.
- Liëlle Holman - Voorzitter jeugdcommissie Rotary Club Zoetermeer Zegwaart
en programmamanager SOB.
- Drs. W.J.L. Verhoeks - van de Laar - Directeur onderwijs a.i. werkzaam bij Educatie van
een Regionaal Opleidingencentrum (ROC)
In Ghana: Charity Sister’s Foundation
Bestuur:
-

Mawusi Dotse (voorzitter)
Vincentia Atsu (penningmeester en secretaris)
Pastoor Rev. Fr. Walter Mawusi Agbetor
Marianne Berkhuijsen (voorzitter SMW)
Anneke Toet (penningmeester SMW)

Organisatie:

Particuliere hulpverlening
Alle bestuursleden werken onbezoldigd en
zonder onkostenvergoeding

Registratie en erkenning:

Akte van oprichting
Inschrijving Kamer van Koophandel nummer: 27328908
ANBI-beschikking

Fondsenwerving en andere inkomsten: € 25.451,34
Overheadkosten:

Voor rekening van de bestuursleden

Besteed aan doelstellingen:

€ 25.776,91
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Communicatie
Website:
E-mail:
Twitter:
Youtube:
LinkedIn:
Facebook:
Telefoonnummer:

www.stichtingmissahoe-wonder.nl
info@stichtingmissahoe-wonder.nl
http://twitter.com/missahoe
http://youtube.com/missahoewonder
http://www.linkedin.com/in/missahoewonder
http://www.facebook.com/missahoewonder
079-3429087, 06-25085756

Projectmatig:

Onder Ghanese leiding met financiële steun
uit Nederland

Maximale capaciteit:

Heden: ten hoogste 45 kinderen
Toekomst: groot genoeg voor 200 kinderen

Missie:

De missie van Stichting Missahoe Wonder is het creëren van
een liefdevolle en veilige omgeving te bieden door een dak
boven het hoofd van kansarme, kwetsbare en weeskinderen
in Ghana, met eten en onderwijs zodat de kinderen kunnen
opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot gezonde,
verantwoordelijke mensen met een toekomst.

Bankgegevens Nederland:

Rabobank - Zoetermeer
Stichting Missahoe Wonder
Rekeningnummer: 10.42.00.00.6
Iban: NL90RABO104200006
Bic: RABONL2U(104200006)

Bankgegevens Ghana:

Ghana Commercial Bank Limited
POB134, Accra, Ghana
Bankrekeningnummer GHCBGH5091130004046
Swift adres GHCBGHACXXX
T.n.v. Missahoe Charity Home
P.O. Box 186, Kpando, Ghana
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Projectbeschrijving en fondsenwerving
Historie:
In oktober 2002 hebben twee Ghanese vrouwen, Mawusi Dotse en Vicentia Atsu, het bestaande
weeshuis “Missahoe Childrens’ Home” in eerste instantie opgericht in een familiehuis. De twee
Ghanese vrouwen wilde graag een groter weeshuis bouwen, zodat de kinderen meer ruimte en meer
vrijheid zouden hebben. De vrouwen zijn lokale mensen, met lokale ideeën en weten af van de lokale
omstandigheden. De grond van het nieuwe weeshuis is in 2007 gekocht door een Amerikaanse
vrijwilliger (Brad Jamerson) en gelijktijdig is de fundering gelegd aan de rand van het dorp Kpando.
SMW heeft als doel om dit nieuwe weeshuis (af) te bouwen. In juli tot september 2008 is Marianne
Berkhuijsen voor twee maanden met de organisatie Activity International naar Ghana gegaan om
vrijwilligerswerk te doen in het weeshuis “Missahoe Childrens’ Home” in Kpando te Ghana. Marianne
hoorde van de leidsters dat zij dit nieuwe weeshuis wilde bouwen, maar er geen financiële middelen
waren om aan het weeshuis verder te gaan bouwen. Marianne wilde helpen en eenmaal in Nederland
heeft zij het initiatief genomen om een stichting op te richten om het weeshuis te bouwen. SMW zou in
Nederland fondsen werven. Er zijn 32 weeskinderen verbonden aan het bestaande weeshuis
“Missahoe Childrens' Home” en deze kinderen komen ook in het nieuwe weeshuis, met gelijke naam
te wonen. SMW heeft een vertrouwensband met deze vrouwen. SMW wil het weeshuis in handen
houden van de lokale bevolking. Daarnaast wil SMW het project zelfredzaam en duurzaam maken. Er
is regelmatig contact tussen de voorzitter van SMW en de leidsters van het weeshuis, d.m.v. telefoon
en e-mail. Tevens gaat de voorzitter elk jaar naar Ghana om op de hoogte te blijven van de
vorderingen van de bouw van het nieuwe weeshuis en de school. 100 procent van het gedoneerde
geld gaat naar het project. De bestuursleden betalen zelf alle onkosten. Stichting Missahoe Wonder is
totaal afhankelijk van vrijwilligers, giften, donaties en sponsoren.
Doelgroep:
De doelgroep in Ghana zijn kansarme, kwetsbare en weeskinderen met weinig toekomstperspectief
en jongeren in de omgeving van de Volta Regio in Ghana. Alle kinderen die verbonden zijn of geweest
zijn aan het weeshuis “Missahoe Childrens’ Home”, de twee Ghanese leidsters, de werknemers van
het weeshuis en de leraren in dienst van de school. De omstandigheden van alle partijen verbeteren
als het weeshuis en de school zijn afgebouwd. Tevens verbeteren de omstandigheden voor het lokale
bouwbedrijf Harmony Construction Works. Dit bedrijf bouwt het nieuwe weeshuis en de nieuwe
school. Het is een lokaal bedrijf met lokale bouwvakkers uit het dorp Kpando. Ook de nieuwe kinderen
die door Social Welfare bij het weeshuis worden gebracht, omdat zij bijvoorbeeld geen ouders meer
hebben of ouders die niet voor hen kunnen zorgen, op straat zwerven of HIV hebben, is de doelgroep.
De doelgroep in Nederland is iedereen. De stichting wil zich niet beperken tot een bepaalde groep
Nederlanders, aangezien de stichting iedereen kan aanspreken.
Doelstelling:
De doelstelling van Stichting Missahoe Wonder is om kansarme, kwetsbare en weeskinderen in de
omgeving (of verbonden zijn) aan het dorp Kpando in de Volta Regio in Ghana te ondersteunen in hun
(basis) behoeften, zoals onderdak, eten, medicijnen, onderwijs, persoonlijke aandacht en liefde.
Daarnaast wil SMW een mogelijkheid bieden om het project (het weeshuis) zelfredzaam en duurzaam
te maken. De stichting heeft als doel om een weeshuis (af) te bouwen waarin 200 weeskinderen
terecht kunnen in Kpando te Ghana. Ook wil SMW de school uitbreiden met nog 6 klaslokalen. De
nieuwe school met 6 grote klaslokalen is in november 2012 door de stichting gerealiseerd en in
gebruik genomen. Deze school zorgt voor duurzaamheid van het project. Naar deze school komen
gemiddeld 140 kinderen vanuit het dorp en betalen schoolgeld. Hiermee kan het weeshuis uiteindelijk
zelfstandig voorzien in het levensonderhoud. Daarom wil SMW de school uitbreiden, waardoor er
nieuwe kinderen bij kunnen komen. Ook wil SMW voorzien in de eerste levensbehoeften van de
kinderen. Hierbij kan gedacht worden aan eten, drinken, kleding, onderwijs en medicijnen. De leidsters
van het weeshuis doen hun best om de kinderen alles te geven wat ze nodig hebben, maar hebben
geen economische / financiële draagkracht. Missahoe Childrens' Home is geheel afhankelijk van
vrijwilligers en giften.
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Weeskinderen verdienen een kans op een goede toekomst en die kunnen ze krijgen, door middel van
een dak boven hun hoofd, eten en uiteraard een opleiding. SMW richt zich ook op de scholing. Zonder
educatie geen vooruitzicht op een goede baan en behoorlijke toekomst. SMW streeft ernaar dat elk
kind scholing krijgt.
Samenwerking:
Het weeshuis zal worden gebouwd door het lokale bouwbedrijf Harmony Construction Works uit het
dorp Kpando. Het bedrijf bestaat uit 12 lokale bouwvakkers/timmerlieden. Het bedrijf huurt ook lokale
metselaars en loodgieters in voor een klus. Tevens werkt SMW samen met de Ghanese stichting
Charity Sister’s foundation om sponsoren te werven in Ghana voor het weeshuis Missahoe Childrens’
Home. Deze Ghanese stichting is opgericht door de twee leidsters van het weeshuis, Mawusi Dotse
en Vincentia Atsu. Ook is er samenwerking met lokale medewerkers van het dorp Kpando. Er zijn tien
leraren en 1 hoofdmeester werkzaam in de Missahoe Montessori school. Deze leraren zijn afkomstig
van het dorp Kpando, waardoor de gemeenschap ook profiteert van onder andere de school. Ook
werken er lokale vrouwen in het weeshuis om een steentje bij te dragen aan de opvoeding van de
weeskinderen.
Bestuursleden:
De voorzitter van SMW, Marianne Berkhuijsen, gaat 1 x per jaar naar Ghana, om onder andere de
vorderingen van de bouw te bekijken. Alle kosten die daaraan verbonden zijn worden door de
voorzitter zelf bekostigd (ticket, visum, verzekeringen etc.). De bestuursleden betalen alle
overheadkosten. Kosten zoals reiskosten (voor afspraken), papier, postzegels, folders, flyers,
visitekaartjes en dergelijke worden door de bestuursleden zelf betaald en zullen niet zichtbaar zijn op
de jaarrekening.
Vooruitzicht:
Het is de bedoeling dat het nieuwe weeshuis in juni 2013 af zal zijn, waarna SMW niet zal ophouden
te bestaan, maar zich verder bezig zal houden met het in stand houden van het weeshuis en alle
activiteiten die daar plaatsvinden. Om al deze doelstellingen te bereiken heeft de stichting financiële
middelen nodig. SMW vindt het belangrijk dat het weeshuis uiteindelijk ook zelfstandig kan bestaan.
Daarom wordt er bij het weeshuis een winkeltje gebouwd waar stoffen verkocht gaan worden, zodat er
ook voorzien kan worden in het levensonderhoud van de weeskinderen. De nieuwe school die is
gebouwd naast het weeshuis is een groot project wat voor duurzaamheid zorgt. Het weeshuis krijgt
inkomsten uit de school, aangezien er gemiddeld 100 kinderen vanuit het dorp naar de school komen.
Zij betalen een vergoeding en dankzij deze vergoeding kan het weeshuis voorzien in onder andere het
levensonderhoud. De kinderen van het weeshuis gaan ook naar deze school. SMW wil in de toekomst
nog een schoolcomplex met zes klaslokalen van de Missahoe Montessori School bouwen, waardoor
de school zal bestaan uit 12 klaslokalen. Hierdoor kunnen er meer kinderen vanuit het dorp Kpando
naar de school komen om les te krijgen. Uiteindelijk kan het weeshuis hierdoor zelfstandig bestaan in
het levensonderhoud.
De stichting heeft als doel geld in te zamelen op verschillende manieren:
Via de website: www.stichtingmissahoe-wonder.nl, facebook, twitter, linked-in, blogs, hyves.
-

Fondsen aanschrijven, hulp vragen voor het aanschrijven van fondsen bij organisaties.
Fonds: Mirthe van Rijswijck Foundation.
Miss verkiezing Queen of the Benelux.
Bekend maken onder familie en bekenden.
Aanschrijven van bedrijven.
Sponsoren werven en donateurs werven.
Meer vaste particuliere donateurs werven.
Naamsbekendheid krijgen via kranten, media, via De Zoetermeerse krant ‘Het Streekblad’
en de Postiljon.
Projecten aandragen voor de 1procent-club (www1procentclub.nl).
Reclame filmpje maken voor meer aandacht.
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-

Actualiteitenprogramma’s aanschrijven.
Contacten opdoen, netwerk opbouwen.
Vrijwilligers zoeken voor de stichting.
1 x per jaar collecteren.

Het project onderwijs
SMW heeft twee projecten met betrekking tot onderwijs. Er zijn 32 kinderen verbonden aan het
weeshuis ‘Missahoe Childrens’ Home. Deze kinderen hebben allemaal onderwijs nodig. Dankzij de
Missahoe Montessori School kunnen alle jonge kinderen van het weeshuis educatie krijgen. Op deze
school zitten de kinderen tot 10 jaar oud. De kinderen van het dorp die les krijgen op de school
betalen schoolgeld. De school bestaat uit een peuterklas, kleuterklas en klassen tot acht jaar oud. Een
project dat gefinancierd wordt door SMW en sinds 2010 wordt uitgevoerd is dat er vijftien kinderen,
jongens en meisjes van het weeshuis tussen de 10 en 18 jaar oud, naar de middelbare school gaan.
De kinderen zijn: Aseye (19 jaar oud), Wonder (18 jaar oud), Afi (14 jaar oud), Daniel (15 jaar oud),
Zela (13 jaar oud), Sefakor (12 jaar oud), Jennifer (10 jaar oud), Rose (14 jaar oud), Van Dyke (18 jaar
oud), Randy (18 jaar oud), Mawufemor Boy (17 jaar oud), Mawufemor Girl (16 jaar oud), Kwaku (15
jaar oud), Landre (15 jaar oud), Titi (16 jaar oud). De schoolkosten zijn gemiddeld € 1000,- per
semester. Een semester bestaat uit 3 maanden. In 2013 zullen de kosten hoger zijn, omdat Aseye,
Wonder, Randy en Van Dyke naar hoger onderwijs gaan. Dankzij dit project kan SMW de kinderen
naar school sturen. SMW vindt het belangrijk dat de kinderen een kans hebben op een goede baan en
daarom is dit een belangrijk project. Wij gunnen deze kinderen een goed kans op de toekomst, dus is
educatie belangrijk om een baan te vinden.
Een ander project van de stichting is: de studie van oud-wees Joshua aan het Zennith Universiteit in
Accra. Hij doet sinds 2009 de studie Human Resource Management.
De beide ouders van Joshua zijn omgekomen bij een auto ongeluk toen hij 12 jaar was. Joshua heeft
daarna een tijdje bij zijn grootmoeder gewoond, maar zij kon niet meer voor hem zorgen. Zij bracht
hem naar Missahoe Childrens' Home op 14-jarige leeftijd.. Vlak nadat zij hem heeft gebracht, is zij
overleden. Joshua heeft iets langer dan 5 jaar in het weeshuis gewoond. Hij is een voorbeeld, een
held voor alle andere kinderen in het weeshuis. Joshua heeft altijd goede cijfers gehaald en heeft veel
potentie, maar om te kunnen studeren moet iemand hem een kans geven. SMW wil hem die kans
geven met behulp van sponsoren en donateurs.
Om Joshua een heel jaar te laten studeren is ongeveer € 2500,- nodig. Het laatste jaar begint in
september 2012 en kost € 3000,-. In 2009 waren de kosten voor het schoolgeld, de hostelkosten en
de boeken € 930,-. In 2010 waren de kosten € 1746,80. In 2011 waren de kosten € 1768, 50. De
kosten van januari 2012 tot augustus 2012 zijn € 1148,50. De kosten van september 2012 tot
december 2012 zijn € 1150,-. Dit project is belangrijk, omdat Joshua voor de andere weeskinderen
een voorbeeld is. Zelfs als je uit een weeshuis komt en geen geld hebt, kan je studeren en een kans
krijgen op een goede baan.
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Jaarrekening 2012
Inkomsten en uitgaven
1 januari 2012 t/m 31 december 2012

Inkomsten

Uitgaven

Donaties
Ontvangen overheadkosten
Jaarlijkse collecte 2012
Kerstactie 2011
Kerstactie 2012
Queen of the Benelux 2012

€ 20.524,61
€
375,-€ 1.538,58
€
104,11
€
235,04
€ 2.674,--

Totale inkomsten 2012

€ 25.451,34
=========

Totale uitgaven 2012

Saldo 1 januari 2012

€ 3.717,10

Saldo 31 december 2012

Stortingen aan weeshuis
Bouwkosten school
Overheadkosten*
Middelbare schoolkosten
Studiekosten oud-wees
Levensonderhoud oud-wees
Begrafenis Charity
Medische kosten
Bouwkosten weeshuis

€ 6.349,50
€ 9.400,-€
302,33
€ 3.027,32
€ 2.298,50
€
855,-€
378,26
€
166,-€ 3.000,--

€ 25.776,91
=========

€

3.390,51

*De overheadkosten bestaan uit: website (sohosted), bank- en transactiekosten, kamer van
koophandel, overige kosten.
Ontvangen donaties 2012:
Pelgrimshoeve
Schuurtje van Vincentius
De Kring Reeuwijk
Vereniging Emmaus, Bilthoven
Het Graalhuis Zoeterwoude
Stichting Kapitaal Fonds
Share4More, Rabobank
De Recycling Westland
Keer op Keer, Heiloo
Alnua, Zwitserland
Particuliere donaties

€ 1.500,-€
500,-€
500,-€ 2.000,-€
500,-€ 5.000,-€ 4.400,-€ 2.000,-€
500,-€
825,45
€ 2,799,16
--------------€ 20.524,61
=========
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Vooruitblik
Stichting Missahoe Wonder is opgericht op 27 oktober 2008.
Wij hopen dat onze stichting in de komende tijd meer donoren en sponsoren krijgt. Wij hebben enkele
vaste donoren: Miss verkiezing Queen of the Benelux, verschillende particulieren en de opbrengst van
de collecte in Zoetermeer.
Acties om geld in te zamelen. In 2013 zullen wij ons inzetten om donaties te krijgen via
verschillende kringloopwinkels en fondsen. In april 2012 heeft de collecteweek plaatsgevonden in
Zoetermeer. In 2013 zal er weer een collecteweek plaatsvinden in Zoetermeer. De collecteweek is van
5 mei tot 11 mei. In december 2013 verkopen wij weer kerstkaarten, die door een vrijwilliger gemaakt
worden.
Het nieuwe weeshuis. Het weeshuis dient voor juni 2013 af te zijn, aangezien de landlord het
huurcontract heeft opgezegd. SMW zal zich inzetten om het weeshuis zover mogelijk af te bouwen
voor juni 2013.
Schoolkosten. De studie van Joshua hopen wij te kunnen blijven financieren tot juni 2013. Dit jaar
zijn er weer betalingen gedaan om vijftien kinderen naar de middelbare school/boarding scholen te
kunnen laten gaan.
Naamsbekendheid stichting. SMW wil meer naamsbekendheid genereren, zodat meer mensen op
de hoogte zijn van de stichting. Daarnaast wil SMW meer vrijwilligers zoeken.
Wij blijven ons inzetten voor zover in ons vermogen ligt voor de kinderen van het weeshuis ‘Missahoe
Childrens’ Home’.

Zoetermeer, mei 2013
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