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Stichting 
Quashie School Project 

 

Wij geven financiële ondersteuning én persoonlijke begeleiding 
aan studenten in Ghana voor een vervolg- of beroepsopleiding. 

 
De basis van waaruit we handelen, is een student volledig tot bloei laten komen en zijn 

levensdroom volledig te voelen en voeden zonder de realiteit uit het oog te verliezen. 
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1. Voorwoord 

2020 Is een bijzonder jaar voor het Quashie School Project. Dit is het eerste jaar dat we als 
stichting werken en we maken meteen een roerig Corona jaar mee. 
 
Begin maart gaan we naar Ghana om de leerlingen en hun scholen te bezoeken. Deze liggen 
verspreid door Ghana dus is er een reisschema gemaakt. Leerlingen op een Senior High 
School (boarding) mogen alleen in het eerste weekend van de maand bezoek ontvangen. 
Ook hier moet rekening mee gehouden worden. Echter, na een week gaan alle scholen 
dicht. We hebben slechts één Senior High School bezocht en met de leerling en docenten 
gesproken. Per toeval  kunnen we voor de oorspronkelijk 
geplande datum, een leerling op Junior High School 
bezoeken. Het is een kort bezoekje, te kort om nog een 
docent te spreken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ook het plan om het eerste contact met de Roman 
Catholic Junior High School in Oyoko te leggen en 
kennis te maken met de docenten en leerlingen 
lukt niet. We reizen toch af naar Oyoko want 
misschien is de schoolhoofd toevallig wel 
aanwezig. Echter het schoolterrein is volledig 
uitgestorven.  
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Wel gaan we naar Homeland Oyoko, het 3e project van het Quashie School Project. De 
bedoeling is dat hier een guesthouse gebouwd gaat worden, ontworpen en gebouwd door 
studenten uit Nederland en Ghana. Dit plan staat in de kinderschoenen maar de grond is er 
al. Daar aankomend blijkt dat er toezicht nodig is. Ama en Ampofo (2 volwassen leerlingen 
van QSP) nemen deze taak op zich. 
 

 

Ama 
The study has given me much more self-confidence 
and even more insights into my work. It motivates 
me to offer even more quality in care.  
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1.1. 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 studenten van Ghana. 
De basis van waaruit we handelen, is een studenten volledig tot bloei laten komen en hun 
levensdroom volledig te voelen en voeden zonder de realiteit uit het oog te verliezen. 
 

1.2. 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 
worden ook de afgestudeerde leerlingen van het project ingezet. 
 

1.3. Doelgroepen 

We richten ons hoofdzakelijk op jongeren tussen 15 en 25 jaar. Ook steunen we met 
regelmaat hun ouders in het volgen van een studie, als dit het gehele gezin ten goede komt. 

 

1.4. Onze manier van werken 

Wij zorgen in Nederland voor het werven van fondsen. Deze bestaan uit 

• Particuliere donaties en giften. 

• Donaties van vermogensfondsen en subsidies. 

• Inkomsten uit de verkoop van producten. 

• Inkomsten uit speciale acties. 
 
Onze drijvende krachten in Ghana zorgen voor de financiële afwikkeling en verantwoording 
van het schoolgeld en bijkomende kosten in Ghana.  
 
Periodiek houden wij (vanuit Nederland) en onze krachten in Ghana contact met de 
leerlingen en hun familie. De begeleiding van de leerlingen is voor ons even belangrijk als de 
financiële ondersteuning.  
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1.5. Resultaten 

Ondanks de moeilijkheden i.v.m. de Corona crisis zijn in het afgelopen jaar de volgende 
resultaten geboekt: 

• Stichting Quashie School Project heeft de ANBI status behaald. 

• De website quashieschoolproject.nl  is live gegaan. 

• De leerlingen Yaw en Owusu zijn geslaagd voor hun Senior High School opleiding en 
voor 2021 ingeschreven op universiteiten. 

• De leerling Louisa heeft vervroegd eindexamen gedaan op de Junior High School, is 
geslaagd en gaat komend jaar naar de Senior High School. 

• Student Ama heeft het tweede jaar van haar HBO opleiding afgerond en hoopt volgend 
jaar af te studeren. 

• Met de hulp van diverse donateurs is voor het Homeland Oyoko project een motor 
aangeschaft. Deze is onder het beheer van oud student Ampofo die tevens toezicht 
houd op het land en de activiteiten aldaar. 

• De overige leerlingen hebben het afgelopen jaar hun Senior High School opleiding 
online en op school gevolgd. Vanaf januari gaan alle scholen weer gewoon open. 

 
Dit zijn de directe resultaten van het afgelopen jaar. Het zijn schijnbaar kleine succesjes. 
Wat wij echter vanaf 2002, toen het project van start ging, gezien hebben is de enorme 
impact die een beroepsopleiding heeft. Een volwassene met een goede opleiding ontstijgt 
de armoede. Als hij of zij een gezin krijgt kunnen de kinderen ook studeren en het effect 
verspreidt zich als een olievlek.  
 

Louisa 
 I actually want to become a paediatrician; a doctor 
who is specialized in taking care of children. I'll try 
and work very hard to achieve my goal so your effort 
won't go waste. 

https://quashieschoolproject.nl/
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1.6. Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

In 2020 zijn de volgende activiteiten ondernomen: 

• In maart zijn we naar Ghana gereisd om leerlingen in hun scholen te ontmoeten. Door 
de lockdown en de sluiting van de scholen is hier niet veel van gekomen. 

• De actie “Hulp in Coronatijd” heeft veel extra donaties opgeleverd. Deze actie was 
gestart omdat in 2020 alle inkomsten van markten en fairs verviel. 

• Dancing Voices heeft een online benefietconcert gegeven. Samen met een 
inzamelactie heeft dit €1500 opgebracht. 

• De “Dames van de zijden draad” hebben met de verkoop van hun producten een van 
onze leerlingen financieel “geadopteerd”. 

• Door het wegvallen van de markten zijn we dit jaar van start gegaan met het 
vervaardigen en verkopen van mondkapjes. In 2020 zijn er meer dan 1000 mondkapjes 
verkocht. 

• Een actie voor Homeland Oyoko heeft het mogelijk gemaakt om een motorfiets voor 
het project in Ghana aan te schaffen.  

 

Ampofo 
 I am glad I can do something in return to the 
Quashie School Project by taking care of Homeland 
Oyoko. I promise to give all my effort to it! 
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2. Organisatie 

2.1. Organisatiegegevens: 

Naam Stichting: Quashie School Project 
Adres:   Voorstraat 43 

9693 EE Bad Nieuweschans 
RSIN nummer: 860642008 
KvK nummer:  76487784 
SBI code:  94996 – Overige ideële organisaties 
 
Bestuur 
Voorzitter:  Marieke Molenaar 
Secretaris/  Stef Jacobs 
penningmeester 
Algemeen lid:  Rachel Kühr 
 
Drijvende kracht in Nederland: Moniek Jacobs 
Drijvende krachten in Ghana:  Lucy en Isaac Darko Mensah 
 
Stichting Quashie School Project is sinds 1 januari 2020 door de Nederlandse 
Belastingdienst gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
 
De bestuurders van Stichting Quashie School Project ontvangen geen beloning voor hun 
werkzaamheden. 
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Hoe het begon 

 
Mijn naam is Moniek Jacobs en dit verhaal begint in 2002 als KRO Spoorloos mijn 
biologische vader vindt in Ghana. "Mister Quashie" en zijn familie weten van mijn bestaan 
en ik word zeer hartelijk ontvangen. Het voelt als thuiskomen. 
Veel mensen zien in 2002 de Spoorloos uitzending en ik krijg spontaan donaties om mijn 
zieke vader (Parkinson) te helpen. Ik ga voor 3 maanden terug om mijn familie te leren 
kennen en het geld goed te besteden. Mijn vader krijgt de juiste therapie, een bed en het 
huis wordt opgeknapt. Ik regel hulp zodat zijn dochter Lucy, die voor hem zorgt, als een 
gewoon 12-jarig meisje naar school kan gaan. 
De blijheid van Lucy op de dag dat ze weer naar school gaat ontroert mij diep. Mijn vader 
vertelt dat het zijn grootste wens is om zijn kinderen te laten studeren. Door zijn ziekte is 
dat niet meer mogelijk. Ook al had het toen nog geen naam, het zaadje voor het Quashie 
School Project is geplant. Ik ga er voor zorgen dat zijn kinderen naar school kunnen gaan en 
een zelfstandig leven kunnen opbouwen… Het hele verhaal is te lezen op 
www.quashieschoolproject.nl 
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3. Beleid 

De komende jaren gaan we 3 projecten uitvoeren: 
1. Het project met de huidige leerlingen wordt voortgezet totdat alle leerlingen hun 

beroepsopleiding afgerond hebben. 
2. Op de “Roman Catholic Junior High School” in Oyoko worden veelbelovende leerlingen 

geselecteerd die door financiële omstandigheden niet verder kunnen studeren. Een 
aantal van deze leerlingen wordt financieel gesteund en persoonlijk begeleid tijdens het 
traject van Senior High School en beroepsopleiding. 

3. Het “Homeland Oyoko project” is bedoeld om in Oyoko een guesthouse te realiseren. 
Ontworpen en gebouwd door studenten uit Nederland en Ghana. Het is de bedoeling 
dat hiermee geld gegenereerd wordt voor het project. Een mogelijkheid voor QSP om 
“self supporting” te worden. Leerlingen hebben een belangrijke rol in dit project. Als 
stageplek, om geld voor studie bij te verdienen of in contact te komen met westerse 
gasten. De gasten beleven Ghana van dichtbij  want zij krijgen een kijkje in het Ghanese 
leven. Het project zal niet alleen op leerlingen draaien. Ook voor de lokale bevolking zal 
werkgelegenheid ontstaan. 

 
Voor deze projecten gaan wij de komende jaren onze fonds wervende activiteiten 
uitbreiden om meer geld binnen te krijgen voor onze leerlingen en Homeland Oyoko.  

Owusu and Yaw 
 Thanks for helping us to enter University . We 
appreciate a lot and won’t disappoint you. We will 
put in our all to get successful results for good work 
after graduation. 
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4. Financiële verantwoording 
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4.1. Toelichting op de jaarrekening 

• Donaties en giften zijn donaties en giften van particuliere donateurs.  

• Overige baten van particulieren zijn inkomsten uit de verkoop van Ghanese producten.  

• Ontvangen van andere organisaties zonder winststreven zijn donaties en giften via 
vermogensfondsen en subsidies. Deze giften en donaties zijn aangemeld als project 
met een looptijd van 3 jaar. 1/3 deel van deze inkomsten mag in 2021 aan het project 
uitgegeven worden.  

• Overige kosten beheer en administratie zijn de kosten van de zakelijke bankrekening. 

• De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.  

• De stichting heeft geen werknemers in dienst. 
  
  
Conclusie 
We hebben in 2020 veel meer gelden geworven omdat we ons project (onze huidige 
leerlingen) bij vermogens fondsen en subsidieverstekkers hebben aangemeld. 
De gelden die hierbij opgehaald zijn, zijn zoals in het projectplan omschreven voor de 
komende 3 jaar. 2/3 van deze gelden zijn dus gereserveerd voor 2022 en 2023. 
 
We hebben in 2020 minder geld uitgegeven aan het project omdat wegens Corona en de 
lockdown, de scholen in Ghana gesloten waren en het schoolgeld voor een aantal leerlingen 
kwam te vervallen. Vanaf januari 2021 gaan alle scholen weer open. 
 
De reserves van de stichting zijn om bovengenoemde redenen in 2020 behoorlijk 
toegenomen wat extra vertrouwen in de toekomst geeft. 
 

 


