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Voorwoord
April 2022
Het tiende jaarverslag van de Macina Foundation. Wat hebben we al veel bereikt als we kijken
waar we 10 jaar geleden mee begonnen zijn! Van een kleine gehuurde ruimte met 12
computers naar een eigen groot ICT Centre in Kokrobite en al 12 ICT-labs gerealiseerd in
scholen verspreid over heel Ghana.
Het jaar 2021 begon goed; alle scholen In Ghana mochten weer open, na 9 maanden sluiting
in 2020 vanwege Covid. En het Macina jaar verliep voorspoedig; er was voldoende in kas om
vier nieuwe projecten te starten. Bestuursleden Mamud en Herma bezochten diverse scholen
in Ghana en zagen met eigen ogen hoeveel plezier kinderen en leraren beleven aan de ICTlessen op een echte computer.
Dit blijft ontzettend motiverend. Vanuit Nederland is het soms lastig voor te stellen hoe het er
in Ghana aan toegaat. Worden de lokalen wel echt gebruikt? Gaat iedereen met respect om
met de computers? Is er nog wel vraag naar computerles of kunnen we beter inspelen op
smartphones?
Heel geruststellend en dankbaar is het om dan zelf in een ICT-lokaal te staan en in gesprek te
zijn met het schoolbestuur, leraren en leerlingen. Deze mensen die zo optimistisch op zoek
gaan naar wat ze zelf kunnen doen om het onderwijs en de toekomst van kinderen te
verbeteren. Zij bevestigen onze ideeën en komen met nieuwe plannen. Het is niet
eenrichtingsverkeer: we inspireren elkaar. En dat geeft super veel energie. Hier doen we het
voor!

Ons motto sinds 2012 is: “We moeten ergens beginnen om ergens te komen”.
Dit is voor ons ook een moment om stil te staan bij alle mensen die ons hebben ondersteund.
We zijn op weg gegaan en het is gelukt om steeds meer kinderen in verschillende delen van
Ghana ICT-lessen aan te bieden. Dit alles dankzij hulp van veel donateurs en sponsoren. Met
veel passie, (vrijwillige) inzet, (internationale) samenwerking met partners, geduld (!) en
doorzettingsvermogen mogen we wel zeggen: de Macina Foundation staat! We hebben steeds
meer impact en daar zijn we trots op.
We zijn enorm dankbaar voor het enthousiasme, betrokkenheid en steun die we ontvangen!
Namens het bestuur,
Mamud Diallo
Herma Dorresteijn
Cor van Gils
Maoudi Diallo
Joanne de Vletter
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1. De stichting: Macina Foundation
De Macina Foundation is een Nederlandse non-gouvernementele organisatie (NGO) die als
doel heeft om het recht op onderwijs te verdedigen van kinderen in Ghana. Er is speciale
aandacht voor kinderen van kwetsbare families. De stichting heeft tot doel om kinderen te
ondersteunen door middel van ICT-onderwijs en zo hun integratie in de maatschappij te
bevorderen en hun kansen op een mooie toekomst te vergroten.
In Ghana is ICT een verplicht vak op de basisschool. Veel scholen hebben echter geen
computers, waardoor kinderen vaak alleen uit een boek of uit het hoofd leren over een
computer. Ze hebben daardoor niet de mogelijkheid om computervaardigheden ook
daadwerkelijk te trainen. Steeds meer scholen krijgen inmiddels wel computers tot hun
beschikking, maar er blijft vraag naar, omdat dit er nog lang niet genoeg zijn en de meeste
Ghanese kinderen geen computer thuis hebben. Kinderen in Nederland in 2021 kunnen zich
dat misschien nauwelijks voorstellen…
De Macina Foundation maakt het mogelijk voor Ghanese kinderen van diverse scholen in
Kokrobite, een vissersdorp in Ghana nabij Accra, om computerlessen te volgen. Daar staat
het Macina ICT Centre waar het in 2012 allemaal mee begonnen is. Dit centrum is uitgegroeid
tot een vertrouwd centrum van betekenis in het dorp waar kinderen terecht kunnen voor
computeronderwijs, maar ook voor boeken, trommelen en dansen, sport en spel.
Inmiddels zijn er ook nieuwe computerlabs gerealiseerd op scholen in andere delen van
Ghana. Macina werkt daarbij nauw samen met Climbing the Right Tree in Nederland en Maxim
Nyansa in Ghana. Samen met deze organisatie realiseert Macina ICT-labs in heel Ghana,
compleet met meubels, computers en een smartboard. Verder worden ICT-trainingen verzorgd
voor leraren van deze lokale scholen.
Op die manier maakt de Macina Foundation computeronderwijs mogelijk voor een groeiend
aantal kinderen in verschillende delen van Ghana.
Waarom de naam ‘Macina’?
‘Macina’ verwijst naar het koninkrijk dat zich heeft ontwikkeld vanuit het Ghanese koninkrijk
(ca. 830 - ca. 1235) dat ooit regeerde over een deel van Noordwest-Afrika. Het Macina
koninkrijk bevond zich in het huidige Mali van 1818-1862. ‘Macina’ weerspiegelt het
voornemen van de stichting om de trots van kinderen met beperkte scholingsmogelijkheden
te herstellen.
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2. Visie
Een van de belangrijkste ‘Rechten van het Kind’ vormt het recht op onderwijs. Veel kinderen
in Ghana zijn echter verstoken van dit essentiële recht als gevolg van armoede en/of de dood
van hun ouders. De Macina Foundation beschouwt het verdedigen van dit recht op onderwijs
als belangrijkste uitgangspunt bij het realiseren van haar doelen.
Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen die dit recht op onderwijs bemoeilijken of
verhinderen, maar tegelijkertijd kan goed onderwijs deze problemen (op den duur) deels
voorkomen. Zo is werkloosheid van ouders een van de belangrijkste oorzaken van armoede
en schooluitval van kinderen, die vervolgens vaak noodgedwongen uitwijken naar (rijkere)
stedelijke gebieden om hun overlevingskansen te verhogen. In Ghana zwerven veel kinderen
op straat, veelal variërend in de leeftijd van 10 -15 jaar, en zij hebben allerlei baantjes om te
overleven.
Naast werkloosheid veroorzaakt de dood van een kostwinner binnen het gezin een grote klap
voor de ontwikkeling van kinderen en hun familie. Andere familieleden nemen de zorg voor de
kinderen vaak over, maar – als gevolg van werkeloosheid en gebrek aan hulpbronnen – lukt
dit vaak onvoldoende.
Naast deze interne problemen zijn kinderen uit arme huishoudens vaak extra kwetsbaar voor
externe bedreigingen, zoals prostitutie, drugsdeal en (andere) vormen van criminaliteit. Al deze
factoren vormen ook een bedreiging voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de
Ghanese gemeenschap als geheel.
Onderwijs kan, als interveniërende factor, een grote (positieve) impact hebben op de
sociaaleconomische omstandigheden van kinderen en hun ouders. Indien er één kind in de
familie is die kan lezen en schrijven, dan betekent dit een grote stap voorwaarts voor het hele
gezin: dat kind krijgt immers toegang tot informatie die anders mogelijk onbereikbaar bleef.
De Macina Foundation zet zich in om kinderen via computeronderwijs te ondersteunen in hun
ontwikkeling en hen perspectief te bieden op een kansrijke toekomst. Met ICT-onderwijs
stimuleren we kinderen en jongeren om te integreren in de moderne maatschappij en we
hopen hiermee hun carrièrekansen (wereldwijd) te vergroten.

Leerlingen in Kokrobite, Ghana
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3. Missie
De Macina Foundation biedt onderwijskundige hulp aan kinderen in o.a. Kokrobite, een dorp
in de regio van Accra. Daarnaast maakt de Macina Foundation computerlabs mogelijk voor
scholen in verschillende regio's van Ghana. Dit doet de Macina Foundation voor alle kinderen,
ongeacht hun religieuze of culturele achtergrond. De foundation wil kinderen beschermen
tegen de gevaren van het straatleven en hen ondersteunen d.m.v. onderwijs, zodat ze kunnen
participeren in de samenleving en de verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst kunnen
nemen.

Macina ICT Centre in Kokrobite

Kinderen in het Macina ICT Centre

De stichting streeft ernaar een veilig domein te scheppen waarin kinderen zich geaccepteerd
voelen, geïnspireerd worden en waar ze gedegen computeronderwijs krijgen gedurende een
korte of lange periode. De Macina computerschool wil op die manier een duurzame bijdrage
leveren aan het ontwikkelen van de eigen kracht en zelfredzaamheid van Ghanese kinderen.
Duurzaamheid vormt een belangrijk uitgangspunt in de missie van de Macina Foundation;
zowel duurzaam als het gaat om effecten op de lange termijn alsook duurzaam op het gebied
van milieu.
Zo streeft de stichting ernaar om het Macina ICT Centre in Kokrobite te stimuleren om een
groot (lokaal) netwerk op te bouwen en op den duur onafhankelijk en zelfvoorzienend te
worden. Ook wordt zoveel mogelijk ‘ownership’ (zeggenschap over het project) op lokaal
niveau versterkt en streven we ernaar om structurele (financiële) hulp vanuit Nederland in de
toekomst te verminderen. Zo heeft een van onze bestuursleden – Cor van Gils – in 2018 onze
partners in Ghana bezocht om hen gedurende twee weken intensief te begeleiden bij hun
taken en samen met hen kansen in kaart te brengen voor lokale fondsenwerving en het
genereren van inkomsten via de computerschool in Kokrobite. Dit blijkt nog een behoorlijke
uitdaging, maar we blijven met hen in gesprek om dit in de toekomst echt vorm te geven.
Daarnaast streeft de Macina Foundation naar opschaling: zo maken we steeds meer ICT-labs
mogelijk op lagere en middelbare scholen door heel Ghana.
De Macina Foundation maakt zoveel mogelijk gebruik van lokale en duurzame materialen,
tweedehands producten en andere zaken om duurzaam met het milieu om te gaan.
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4. Doelstellingen en werkwijze
4.1 Doelstellingen
Het doel van de stichting is het verdedigen van het recht op onderwijs van kinderen in Ghana,
o.a. in het ICT Computer Centre in Kokrobite. Deze school heeft als doel jonge mensen een
veilige plek te bieden, waarin (computer)onderwijs in de vorm van een praktische opleiding het
uitgangspunt vormt. Inmiddels zijn er in andere delen van Ghana verschillende nieuwe
computerlabs mogelijk gemaakt met hulp van de Macina Foundation.
Het ICT Centre in Kokrobite bestaat uit een computerlokaal en een bibliotheek. Deze
computerschool is bedoeld om kennis van de computer en zijn toepassingen toegankelijk te
maken voor kinderen. Kinderen kunnen een certificaat van deelname krijgen. Dit om bepaalde
vaardigheden die kinderen hebben verworven op papier vast te leggen en om de leerlingen te
motiveren om door te leren en zich verder te ontwikkelen. Ook kunnen ze het certificaat als
referentie gebruiken en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
De ICT-labs die in andere scholen in Ghana worden gerealiseerd met hulp van Macina hebben
dit ook als doel: kinderen verder op weg helpen in hun ontwikkeling en hun toekomstkansen
verhogen. Dankzij steun en extra donaties kan de Macina Foundation op steeds meer locaties
in Ghana computeronderwijs mogelijk maken. Inmiddels heeft de Macina Foundation
verschillende samenwerkingspartners in Nederland en Ghana waardoor deze opschaling
mogelijk is. Daarmee groeit de impact van Macina.

4.2 Werkwijze
Vanuit de omliggende basisscholen in Kokrobite worden kinderen in contact gebracht met het
computeronderwijs van het Macina ICT Centre. Op gezette tijden worden groepjes leerlingen
vanuit de basisscholen in de buurt naar de computerschool gebracht en krijgen daar ter plekke
uitleg en ondersteuning van de computerdocent van Macina, soms ondersteund door de
docenten van de basisscholen zelf.
De Macina Foundation kan vanuit deze centrale positie zoveel mogelijk leerlingen, docenten
en/of schooldirecteuren bereiken. Het opbouwen en onderhouden van een netwerk van lokale
samenwerkingspartners is dan ook een belangrijk element binnen de werkwijze van de Macina
Foundation, omdat het project op die manier meer kans van slagen heeft en echt kan worden
geïntegreerd in de bestaande lokale context. Door contacten met de chief van Kokrobite en de
basisscholen van Kokrobite vormt de computerschool een herkenbaar onderdeel van de lokale
gemeenschap.
De manager van de school faciliteert het functioneren van de computerschool en heeft
supervisie over de leraar van de computerschool. Het bestuur van de Macina Foundation in
Nederland ondersteunt de processen in Ghana door regelmatig contact te onderhouden
(telefonisch en via mail) en door schriftelijke rapportages op te vragen.
De Macina Foundation levert een bijdrage aan de lokale werkgelegenheid door (vrijwel)
uitsluitend gebruik te maken van diensten van lokale Ghanese professionals.
Om meer impact te genereren werkt de Macina Foundation samen met o.a. Maxim Nyansa,
waardoor steeds meer computerlabs in scholen in alle regio's van Ghana worden gerealiseerd.
Daarnaast is er een samenwerking gestart met AMO Programme, een organisatie die Active
Learning Materials en een training verzorgt voor basisscholen in Ghana. Dit is een mooie
aanvulling op ons werk, naast het Macina ICT Centre in Kokrobite. Ons motto “We moeten
ergens beginnen om ergens te komen” heeft zich daarmee al op grotere schaal bewezen.
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5. De oprichting en ontwikkeling tot nu toe
In januari 2012 werd de Macina Foundation opgericht met vier mensen in het Nederlandse
bestuur van de stichting. De Ghanese manager, Mohammed Kamil, heeft de school
geregistreerd in Ghana. De leraar Calvin Keah is gestart met het geven van computerlessen
aan kinderen van diverse scholen in een destijds gehuurd lokaal in Kokrobite. Hij is ook handig
in het repareren van computers en laptops. De computerschool die in dit gehuurde lokaal was
gevestigd werd eind 2017 overgeplaatst naar een compleet nieuw gebouwde computerschool
even verderop in het dorp: het ICT Centre Macina. Al in de beginperiode zijn diverse contacten
gelegd met directeuren en medewerkers van (basis)scholen in de directe omgeving van de
(nieuwe) computerschool.
Meerdere contactpersonen binnen deze scholen zijn zeer tevreden over de aanwezigheid van
de computerschool in Kokrobite en zij geven aan dat er veel behoefte is aan computers, omdat
scholen door geldgebrek vaak niet in staat zijn (voldoende) computers aan te schaffen.
Eind 2017 is de bouw van het nieuwe kenniscentrum, bestaande uit een computerlokaal en
een bibliotheek, afgerond. Er was nog behoefte aan wc's, internetverbinding, het buitenterrein
opknappen e.d. In 2018 is er een projectplan gemaakt in samenwerking met Wilde Ganzen en
financiering daarvoor gezocht. In 2018 en 2019 zijn deze zaken gerealiseerd. In die tijd kwam
er ook nieuwe fondsenwerving op gang vanuit Nederland, waardoor niet alleen de
computerschool in Kokrobite een prachtig centrum voor computeronderwijs werd.
Er zijn sinds 2019 in andere delen van Ghana 12 computerlabs in scholen gerealiseerd. Een
mijlpaal sinds de oprichting van Macina!
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6. Organisatie in Nederland en in Ghana
6.1 Het bestuur van de Macina Foundation in Nederland
Het bestuur van de Macina Foundation bestaat uit vier leden: Mamud Diallo, Herma
Dorresteijn, Joanne de Vletter en Cor van Gils. Sinds 2018 ondersteunt Lex Hendriks het
bestuur van de Macina Foundation. Het bestuur vergadert ongeveer 4 keer per jaar.
Tussendoor is er nog vaak contact tussen de bestuursleden in Nederland per mail of telefoon.
Er is wekelijks contact vanuit Nederland met de manager van Macina in Ghana.

V.l.n.r.: Mamud, Herma, Joanne, Cor
Mamud Diallo - Voorzitter
Mamud groeide op in de wijk Nima in Accra en woont sinds 1993 in Nederland, waar hij 18
jaar werkte bij ‘Exin Holding BV’. Momenteel werkt hij als maatschappelijk werker bij De
Tussenvoorziening. Hij is getrouwd met Herma Dorresteijn. Zijn belangrijkste taak is de
communicatie tussen het bestuur van de Macina Foundation in Nederland en de medewerkers
in Ghana en de financiële administratie. Hij beschikt over een groot netwerk dat ondersteunend
is voor de Macina Foundation, zowel in Nederland als in Ghana.
Herma Dorresteijn - Secretaris
Herma werkt als kinderfysiotherapeut, is getrouwd met Mamud. Ze komt sinds 1995 regelmatig
in Ghana. Ze houdt zich voornamelijk bezig met administratieve taken binnen het bestuur en
zet zich in voor de fondsenwerving. Ze onderhoudt contact met bestaande en potentiële
sponsors, donateurs en samenwerkingsorganisaties.
Joanne de Vletter - Algemeen bestuurslid
Joanne deed gedurende haar studie ‘International Development Studies’ in 2012 onderzoek
in Ghana en bezocht toen de computerschool van Macina in Kokrobite. Sinds september 2012
is ze bestuurslid bij de Macina Foundation. Ze werkte o.a. 6 jaar bij het Eijkelenboom
Kinderfonds van ADRA (een ontwikkelingsorganisatie) en sinds 2020 werkt ze als
projectsecretaris bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Joanne houdt zich
bezig met het schrijven van het jaarverslag en helpt met benefietconcerten organiseren.
Cor van Gils - Algemeen bestuurslid
Cor is al enkele jaren als adviseur betrokken bij de Macina Foundation. Hij werkt bij DEAN
(Digital Education Africa Network) en als reisleider. Sinds 2017 is hij als bestuurslid
aangetreden. Cor heeft ervaring met het geven van trainingen in Tanzania. In 2018 is Cor naar
Ghana gegaan om een training te geven aan onze lokale partners van het Macina ICT Centre
in Kokrobite.
Lex Hendriks, ondersteunt het bestuur
Lex is sinds het begin van de Macina Foundation betrokken bij de computerschool in Ghana.
Hij heeft jarenlang gewerkt als IT-er en ontwikkelde o.a. systemen voor exameninstituut EXIN
om vast te stellen hoe bekwaam IT-ers zijn. Hij is met pensioen en sinds 2017 nauw betrokken
als adviseur bij het bestuur van de Macina Foundation.
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Maoudi Diallo, PR medewerker
Maoudi is de dochter van Mamud en Herma. Ze is sinds 2020 onze PR medewerker. Ze is
student in Utrecht en is al vaak in Ghana geweest. Ze houdt de website, Facebook pagina en
Instagram account van Macina Foundation bij. En zij ondersteunt bij het schrijven van het
jaarverslag.

6.2 Lokale medewerkers van de Macina Foundation in Ghana
In Ghana zijn verschillende personen betrokken bij de Macina Foundation. Ten eerste is er de
manager Mohammed Kamil. Hij is sinds de oprichting in 2012 actief voor de Macina
Foundation. Mamud (voorzitter Macina Nederland) en de Ghanese manager Kamil hebben
bijna wekelijks contact via mobiel, skype en email.
Sinds 2012 heeft de computerschool een docent, genaamd Calvin Keah Dedzorgbe. Hij heeft
goed contact met de omliggende scholen in Kokrobite en hij heeft een groot netwerk. Calvin is
behalve docent ook reparateur van computers.
Verder is Nash actief voor de Macina Foundation. Hij is vanaf het begin van de computerschool
(2012) jarenlang vrijwillig betrokken geweest en heeft onder meer geholpen bij juridische
zaken omtrent de oprichting van de school in Ghana. Sinds 2015 was hij actief als opzichter
bij de bouw van de nieuwe computerschool. Hij bemoeit zich niet met het directe management
van de school en geeft daarvoor de manager de volle ruimte. Hij is een supervisor en regelt
samen met Kamil de financiën. Ook onderhoudt Nash contacten met de chief van Kokrobite.
De Macina Foundation is erg blij met de werkzaamheden van Nash, omdat hij de prijzen zo
laag mogelijk heeft gehouden bij de bouw van de nieuwe computerschool, ondanks de inflatie,
en omdat hij zich 100% inzet voor het uiteindelijke doel van de computerschool: een prachtig
kenniscentrum voor de gemeenschap in Kokrobite.
Alle bovengenoemde leden van Macina Ghana zijn betrokken bij het creëren van nieuwe
computerlabs in andere scholen in Ghana.

Kamil, manager Macina

Calvin, docent

Nash, supervisor

overleg in Ghana
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7. Samenwerkingspartners van de Macina Foundation
Om het Macina ICT Centre goed te laten functioneren, zijn we ervan overtuigd dat een
betrouwbare organisatie nodig is die stevig is verankerd op lokaal niveau met voldoende
samenwerkingspartners en sponsors. Op die manier kan de Macina Foundation haar
activiteiten met een maximale effectiviteit uitvoeren en uitbreiden naar andere delen van
Ghana.

7.1 Climbing the Right Tree/Maxim Nyansa
Macina werkt sinds 2018 intensief samen met Maxim Nyansa in Ghana. Dit loopt o.a. via de
Stichting Climbing the Right Tree, de Nederlandse partner van Maxim Nyansa in Nederland.
Climbing the right tree is een Nederlandse NGO met als missie om carrièrekansen voor jonge
mensen in Afrika te vergroten door internettechnologie. De Ghanese partner-organisatie in
Afrika is Maxim Nyansa. Wat houdt de samenwerking in? Een projectplan van een school
wordt door een van beide organisaties in samenwerking met de school opgesteld. Beide
organisaties (Macina en MN) beoordelen het en geven al dan niet akkoord. Macina Foundation
financiert het bouwen van het lokaal, zorgt ervoor dat het lokaal veilig is, dat er ventilatie is en
Macina zorgt voor tafels en stoelen. Maxim Nyansa levert daarna de computers, het digitale
schoolbord en verzorgt de ICT-training voor de leraren. Het project wordt door Maxim Nyansa
gedurende drie jaar gemonitord. Er wordt gekeken in hoeverre scholen de mogelijkheid
hebben om zelf bij te dragen, aanvullende financiering wordt door beide organisaties gedaan.

In januari 2020 heeft Mamud van het bestuur van Macina samen met een vriend, Jan Luyks,
geholpen om Nederlandse tweedehandse computers in een container te laden in Veenendaal
bij het kantoor van Climbing The Right Tree. Zo komen de computers dan uiteindelijk in de
computerlabs in Ghana terecht. Macina Foundation helpt elk jaar bij het vullen van de
containers als deel van de samenwerking met de organisatie.

7.2 AMO programme
Naast Maxim Nyansa werkt de Macina Foundation samen met AMO. AMO is een organisatie
die is opgericht door een in Ghana wonend Nederlands echtpaar Henk en Joa Bosch.
AMO biedt scholen in Ghana een pakket aan met leermateriaal en een training voor de
leerkrachten. Het lesmateriaal wordt van hout gemaakt in een werkplaats in Abepotia,
waardoor het bijdraagt aan lokale werkgelegenheid met duurzaam materiaal. Het lesmateriaal
is zo gemaakt dat het actief leren stimuleert. Dit sluit aan bij het officiële beleid in Ghana om
het ervaringsgericht onderwijs te stimuleren. Voor meer informatie en de website, zie:
www.amoprogramme.org. Samen met Maxim Nyansa kunnen AMO en Macina nu een breed
pakket aanbieden aan de scholen op het gebied van leermiddelen en ICT.
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7.3 Andere samenwerkingen
De Macina Foundation in Ghana werkt samen met omliggende scholen van het Macina ICT
Centre in Kokrobite om computerlessen in te kunnen roosteren en (groepjes) kinderen les te
geven. Ook met andere lokale partners onderhoudt de Macina Foundation contact, zoals het
lokale bedrijfsleven. O.a. voor de bouw van het ICT Centre Macina in Kokrobite, voor de
aanschaf van meubilair en andere benodigde materialen, vanwege de internetaansluiting en
de bouw van nieuwe computerlabs in heel Ghana.
Verder werkt de Macina Foundation samen met de lokale chief (dorpsoudste) van Kokrobite
en heeft al meerdere bezoeken aan hem gebracht, zowel door Nederlandse bestuursleden
(Herma en Mamud) als door het personeel van de Macina Foundation in Ghana. De stichting
wil in de toekomst ook Ghanese vrijwilligers (of vrijwilligers uit het buitenland) inzetten als
belangrijke samenwerkingspartners bij het ondersteunen en/of uitbreiden van de
computerschool. Zo wil de Macina Foundation bijvoorbeeld onderhandelen met bedrijven in
Ghana over stage- en werkplaatsen voor studenten die een bijdrage kunnen leveren aan het
project. Ook andere (lokale) NGO’s vormen een belangrijk aanknopingspunt voor de
computerschool in Kokrobite.
Een concrete stap bij het generen van meer betrokkenheid is bijvoorbeeld het organiseren van
een reis met Nederlandse geïnteresseerden en sponsoren die o.a. de computerschool in
Kokrobite komen bezoeken. In februari 2020 is er een reis georganiseerd door Macina
bestuursleden Mamud en Herma voor een groep Nederlandse sponsoren en betrokkenen van
de Macina Foundation. Zij hebben o.a. het Macina ICT Centre bezocht in Kokrobite.
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8. Resultaten in Ghana 2021
8.1 ICT Centre Macina Kokrobite in 2021
Het Macina ICT Centre in Kokrobite is erg druk geweest in 2021. De school werd al wel
regelmatig bezocht door schoolkinderen die vooral na school lessen kwamen volgen. In mei
heeft Calvin een speciale training gegeven aan leraren. In juli haalden ze hiervoor hun diploma.
Maxim Nyansa was erbij om de diploma’s officieel te overhandigen.
Halverwege het jaar zijn Calvin en Kamil bij verschillende scholen uit de buurt op bezoek
geweest om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Dit was erg succesvol. Vanaf
september komen de kinderen van de Bokemi school en de Presby school drie keer per week
om ICT lessen te volgen. De kinderen zijn ontzettend enthousiast en gemotiveerd. Sommigen
komen dezelfde middag nog terug om verder te oefenen.

training van de ICT leraren

uitreiking certificaten
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8.2 Project Belko School afgerond
Project 'Verbeteren van de school en het onderwijs aan de Belko Islamic School in Accra Ghana'
Bestuursleden van de Macina Foundation hadden de school in maart 2020 bezocht en gezien
dat het schoolgebouw in een slechte staat was, terwijl de leraren er zeer enthousiast en
gedreven les geven aan 250 leerlingen. Het Macina bestuur wilde de schoolleiding
ondersteunen in het verbeteren van het schoolgebouw, in het realiseren van een ICT-lokaal
realiseren en in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
In september 2020 was het projectplan klaar en werden fondsen aangeschreven voor
financiële ondersteuning voor het verbeteren van de school en het onderwijs aan de Belko
Islamic school in Accra - Ghana.
De fondsenwerving kwam goed op gang en eind oktober kon al gestart worden met de
verbouwing. In de eerste maanden van 2021 kwam ook de financiering rond voor de
computers, AMO leermiddelen en de trainingen. Hieronder in het kort de vorderingen:
-

-

-

November - december 2020 - renovatie van het gebouw, dak, ramen, plafond en het
ijzerwerk (burglerproof ramen/deur), bouw van 3 nieuwe klaslokalen, installatie van
elektriciteit, ventilatoren
Januari 2021 - Schoolmeubilair is klaar
Februari 2021 - ICT-lokaal; schoolapparatuur werkstations (PC desktops) Multimedia
(schermen, projectoren, digitaal bord) en bibliotheekboeken
April 2021 - AMO Interactief leermateriaal voor jongere kinderen en AMO training voor
leraren
Mei 2021 - Trainingsprogramma's: Training Digitale vaardigheden voor leerkrachten
inclusief certificering, Training in hardware onderhoud, Training van docenten in
interactieve onderwijsmethoden EDUSCRUM, Installatie en introductie van open
source educatieve inhoud
Juni 2021 - Project succesvol afgerond, totale kosten waren € 17.192.
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8.3 Twee ICT-labs voor de School for the Deaf in Jamasi
In samenwerking met SOPKO, een Nederlansdse NGO die een dovenschool voor 600
leerlingen ondersteund, heeft Macina bijgedragen in het opknappen van één bestaand ICTlab en het bouwen van een nieuw groter ICT-lab. In juli bezochten bestuursleden Mamud en
Herma de school en het was hartverwarmend om het enthousiasme van de leraren en de
leerlingen te zien over hun nieuwe mogelijkheden op de computer. De meeste leerlingen
wonen op het schoolterrein en een van de leraren is een ICT club in de avonduren gestart. De
leerlingen mogen via internet hun "honger naar kennis stillen". De bijdrage van de Macina
Foundation was € 5.000.

8.4 ICT-Abdul Samed School in Kumasi
In maart werd de aanvraag voor een ICT lab in de Abdul Samed School in Kumasi gedaan.
Het is de basisschool waar onze manager Kamil op gezeten heeft en hij heeft nog goed
contact met de schoolleiding. Er zitten 125 leerlingen op de school De vraag was om 20
computers in de bibliotheek te plaatsen. In samenwerking met Maxim Nyansa werd het project
in september afgerond. De totale kosten waren € 5.275.

lokaal voor de verbouwing

ICT lab na de verbouwing en inrichting
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8.6 ICT lab op de Tafsiliyya School in Nima- Accra
Via onze supervisor Alhaji Nash, die ook chief van de Fulani in Accra is, kwam de aanvraag
voor een ICT lab in de Tafsiliyya school in de wijk Nima in Accra. Het project verliep snel
dankzij de goede contacten van supervisor Alhaji Nash.

vóór

ná

27 augustus officiële opening van het ICT lokaal

8.7 AMO trainingen
Onze partner, AMO programme, heeft trainingen gegeven op de Umar Khatab Islamic school
in Madina, de Belko Islamic school in Madina, de Okyere Academy in Kumewu en de Miracle
Basic School in Tamale. Het doel van de training is om een actieve lesmethode toe te passen
op de scholen. De leraren ontvangen lesmateriaal en handvatten om zelf actieve lessen te
maken. Tijdens de training staat het belang van spelend leren en leren door ervaren op de
voorgrond.
Op de Umar Khatab school deed een grote groep van 23 leraren mee, waaronder de head
teacher. De leraren waren erg enthousiast en gemotiveerd. Hierdoor was de training een groot
succes. Op de Belko Islamic school was de assistent head teacher aanwezig en 10 leraren,
ook zij vonden de training erg leerzaam. Op de Miracle Basic school waren er 17 leraren die
meededen. Ze waren erg blij met de materialen. De training bij de Okyere Academy werd
bijgewoond door 30 leraren afkomstig van nog drie andere scholen uit Kumewu. Het was een
erg interactieve training, waarbij ook de leraren van andere scholen enthousiast waren over
de actieve leermethode.
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8.8 Nieuw project: Roman Catolic School St. Peter Claver in Keta
De leraar van de Kokrobite school komt uit Keta, Hij heeft op de St. Peter Claver School
gezeten en heeft contact met het schoolhoofd . De kennismaking was in augustus en Mamud
en Herma hadden meteen een goede indruk van de school en het magement.
De school heeft 560 leerlingen en 29 docenten, waarvan 3 ICT-docenten. De leerlingen komen
veelal uit de armere gezinnen, de PTA is niet zo actief en veel ouders betalen geen contributie.
Een ICT-lab zou meer dan welkom zijn volgens de hoofdmeester en de ICT-leraar. Het is een
governmental (staats)school, maar ze krijgen te weinig geld en sinds 2019 zijn er geen
schoolboeken meer gekomen. Er is een groot leeg lokaal, dat geschikt gemaakt zou kunnen
worden als ICT lab.
In oktober is het projectvoorstel geschreven en de fondsenwerving gestart. En eind november
zijn de werkzaamheden om het lokaal op te knappen begonnen.
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9. Fondsenwerving en PR in Nederland
9.1 Samenwerking met Partin/Wilde Ganzen
Macina is lid van Partin. Partin is de Nederlandse brancheorganisatie voor particuliere
initiatieven die actief zijn in internationale samenwerking. Bestuursleden van Macina hebben
de Partin Ghana dag i.s.m. Wilde Ganzen bezocht. Hierbij kwamen verschillende organisaties
samen die in Ghana projecten hebben, waarbij ervaringen en tips werden uitgewisseld.

9.2 Fondsenwerving en vaste sponsoren in Nederland
In de afgelopen jaren heeft de Macina Foundation veel moois neer kunnen zetten in Ghana
dankzij enkele terugkerende of vaste sponsoren in Nederland. Zo heeft de Macina Foundation
bijvoorbeeld jarenlang steun ontvangen van een tandartsenpraktijk, een studentenvereniging,
en sponsoren die Macina al jarenlang volgen en steunen. Ook heeft de Macina Foundation in
het verleden financiële steun ontvangen van bedrijven (zoals EXIN en de Rabobank) en er zijn
verschillende sponsorlopen georganiseerd voor de Macina Foundation in de afgelopen
jaren.
Sinds 2015 is het mogelijk om gedurende vijf jaar een jaarlijkse schenking te doen zonder
tussenkomst van een notaris. Dit betekent dat mensen op een eenvoudige manier en
belastingvrij geld kunnen doneren. Hier hebben verschillende sponsoren al gebruik van
gemaakt. Naast giften via zo’n notariële schenking ontving Macina in 2021 ook (kleinere) giften
van donateurs.
In 2021 hebben meerdere fondsen gedoneerd, o.a. kerkelijke fondsen en vermogensfondsen
op naam.

9.3 PR in Nederland
Sinds de oprichting in 2012 heeft Macina een website en een facebookpagina die zowel door
mensen in Nederland als in Ghana wordt bezocht. In 2020 heeft Maoudi Diallo het bijhouden
van de website en Facebook op zich genomen. Daarnaast heeft ze een Instagram account
geopend om nog groter publiek te bereiken. Er komt regelmatig een update op de
bovengenoemde media over de ontwikkelingen van Macina Foundation. Hierdoor blijven de
bestaande sponsors op de hoogte en kunnen er ook mogelijke nieuwe sponsoren worden
bereikt. De posts op Facebook en Instagram worden in het Engels geschreven zodat Ghanese
volgers het ook kunnen lezen. Hiermee willen we meer bekendheid en steun vanuit Ghana
creëren. Foto’s, video’s en nieuws worden verstuurd door de leraar Calvin of manager Kamil.
Als leden van het bestuur het ICT Centre bezoeken in Ghana, zorgen zij ook altijd voor nieuw
beeldmateriaal om te delen.
De sponsors die dat graag willen worden via de mail actief op de hoogte gehouden met de
nieuwsbrief die een keer per jaar wordt verstuurd. Tenslotte zijn er filmpjes te bekijken op het
Youtube-kanaal van Macina.
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10. SWOT-analyse
In dit hoofdstuk volgt een SWOT-analyse. SWOT staat voor de Engelse termen: Strengths,
Weakneses, Opportunities en Threats, ofwel: sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.

Sterktes
•

•

•
•

•

Zwaktes

Sinds 2019 lukt het de Macina
Foundation om steeds meer ICT-labs
te realiseren in Ghana (opschaling).
Er is al jarenlang frequent contact
tussen de Macina Foundation in NL en
de partnerorganisatie in GH.
De vraag naar ICT-onderwijs is nog
altijd actueel en de vraag groeit.
Macina heeft een goede
samenwerking met organisaties als
Maxim Nyansa en AMO, waardoor de
slagkracht groot is.
Het Macina ICT Centre in Kokrobite is
inmiddels een stabiele plek geworden
voor ICT-onderwijs en biedt ruimte
voor zowel computerlessen als een
veilige plek voor kinderen om te lezen,
spelen, trommelen, dansen en
sporten.

•

•

•

•

Kansen
•

•

•

•

•

Het opstarten van nieuwe ICT-labs
vraagt om monitoring en evaluatie en
daarbij is Macina afhankelijk van
andere partijen.
De directe organisatie van het
Macina ICT Centre in Ghana is
afhankelijk van één manager en één
leraar; dit maakt de organisatie
kwetsbaar.
Het Macina ICT Centre blijkt nog
sterk afhankelijk van fondsen uit
Nederland om structureel te kunnen
blijven functioneren.
Sinds corona hebben bepaalde
fondsen minder inkomsten, waardoor
de Macina Foundation ook minder
inkomsten heeft ontvangen.

Bedreigingen
•

Dankzij de intensieve en succesvolle
samenwerking met
partnerorganisaties kan Macina
steeds meer ICT-labs mogelijk maken
in Ghana.
Dankzij de samenwerking met
organisaties zoals Maxim Nyansa en
AMO kan Macina haar impact
vergroten.
De vraag naar ICT-labs blijkt
onverminderd actueel en de behoefte
aan nieuwe ICT-labs groeit nog
steeds.
Macina Ghana kan inkomsten
genereren door de verkoop van
opgeknapte laptops (uit Nederland) in
Ghana.
Macina Nederland kan extra
inkomsten genereren door het
aanbieden van (sponsor)reizen naar
Ghana met bezoeken aan o.a. ICTlabs.

•

•

•

•
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Corona heeft o.a. tot gevolg gehad
dat Macina minder inkomsten kreeg.
Opschaling door het realiseren van
meer ICT-labs maakt dat de Macina
Foundation minder direct betrokken
is bij sommige projecten (minder
toezicht dan bij het Macina ICT
Centre in Kokrobite).
Niet alle scholen in de omgeving van
Kokrobite stellen lesuren
beschikbaar voor
computeronderwijs, waardoor het
Macina ICT Centre mogelijk niet ten
volle kan worden benut.
(Vermogens)fondsen die in het
verleden aan Macina gedoneerd
hebben, geven soms de voorkeur
aan nieuwe projecten.
Het Macina ICT Centre in Kokrobite
vereist bewaking wat in de toekomst
tot hogere kosten kan leiden

Bijlage 1: Financieel verslag
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Bijlage 2: Begroting en dekkingsplan 2022 MACINA FOUNDATION
Bedrag per
Eenheid eenheid

Post

Begroot €

Kosten in NL
Kosten bank

185

Contributie Partin en abonnement Myworld
Bestuurskosten o.a. reiskosten, porto,
kantoormiddelen
Kosten fondsenwerving
Kosten Macina 10-jarig jubileum feest

115
150
1500
700

Onvoorziene kosten

50
€2700

Totaal kosten NL
Kosten in Ghana
Elektriciteit en internet

12

Personeelskosten

12

20 p/m

250

300 p/m

3600

AMO Active Learning Materials en trainingen

2200

Trommel- en dansles Cultural Group Kokrobite

100

Onderhoud computers

200

Transportkosten in Ghana

200

Project ICT-lab St. Peter Claver School

4800

Project ICT lab Temante
Project Avatime-Dzogbefeme School in Volta
Region
Nieuw project

5500
6250
6000

Onvoorziene kosten

300
€

Totaal kosten Ghana

29.400

€
Totaal

32.100

Dekkingsplan
€ 480

Inkomsten Ghana van verkoop laptops

€ 31.620

Donaties in NL

€ 32.100

Totaal
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Bijlage 3: Vijfjarenplan

2023
•
•
•
•
•
•
•

Macina realiseert nieuwe ICT-labs op scholen in Ghana.
Macina versterkt haar partnerships met organisaties als Maxim Nyansa en AMO om
meer ICT-labs mogelijk te maken in Ghana.
Macina onderhoudt contacten met de ICT-labs (die zij zelf heeft helpen realiseren), om
ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
Macina investeert in verdere professionalisering van Macina ICT Centre in Kokrobite,
bijvoorbeeld door een certificatensysteem te helpen ontwikkelen.
Een pilot starten om tweedehands laptops te kopen in NL en te verkopen in GH om
inkomsten te genereren.
Sponsorreis naar Ghana organiseren voor sponsoren en betrokkenen van Macina
Het Macina ICT Centre in Kokrobite stimuleren om zelf inkomsten te genereren door
het verkopen van opgeknapte laptops uit Nederland.

2024
•
•
•
•
•

Macina creëert steeds meer impact dankzij het realiseren van meer ICT-labs.
Examens in het ICT-onderwijs certificeren met een (erkend) certificaat.
Het bezoeken van eerder gebouwde en gerealiseerde ICT-labs in heel Ghana om de
impact van de voorgaande jaren te evalueren.
Samenwerking met partners zoals Maxim Nyansa en AMO evalueren en punten
verzamelen voor verbetering en het sorteren van meer effectiviteit.
Het Macina ICT Centre in Kokrobite opknappen om het centrum aantrekkelijk te
houden en haar centrale positie als kennisinstelling in het dorp continueren.

2025
•
•
•

Macina maakt blijvende impact dankzij het helpen realiseren van ICT-labs in Ghana
Macina versterkt haar partnerships met organisaties in zowel Ghana als Nederland
Het Macina ICT Centre in Kokrobite vormt een voorbeeld voor andere ICT-labs en
computercentra in Ghana.

2026
•
•

Macina stimuleert het Macina ICT Centre in Kokrobite om steeds meer zelfvoorzienend
te worden om structurele steun vanuit Nederland op de lange termijn te verminderen.
Macina Ghana verkoopt naast opgeknapte laptops uit Nederland ook andere (software)
producten en moderne ICT-middelen.

2027
•
•

Macina stuurt regelmatig Nederlandse stagiaires naar Ghana om het Macina ICT
Centre te helpen door ontwikkelen.
Macina Nederland en Macina Ghana hebben nog steeds nauw contact en een stabiele
samenwerking.
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