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 Jaarverslag 2021 
 

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 

2021 is een online jaar voor onze stichting. De digitale verbinding met Ghana gaat meestal 
redelijk goed, afhankelijk van de locatie en het weer. 
Omdat we onze leerlingen en hun omstandigheden kennen is contact op deze manier goed 
mogelijk. Ook al komen woorden soms niet goed over, aan de stem horen we hun 
gemoedstoestand. Na wat doorvragen komen eventuele problemen boven water en 
kunnen we daarop inspelen. 
 
Nieuwe contacten leggen, zoals voor ons nieuwe project met de Roman Catholic School in 
Oyoko, is online moeilijk. Oyoko heeft een slechte verbinding en op de school is geen wifi 
aanwezig. Daarom hebben we besloten om dit plan door te schuiven naar 2022. In mei en 
juni gaan we weer naar Ghana om live contact te leggen en afspraken te maken.  
 
Via een van onze studenten zijn we in contact gekomen met Dr. Ofori Darko, docent aan de 
universiteit in Kumasi. Deze universiteit heeft een goed digitaal netwerk en contact is via 
Zoom en Teams mogelijk. Hierdoor hebben we een stap kunnen maken met ons Homeland 
Oyoko project. 
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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 Corona crisis, zijn tot en met september de volgende resultaten geboekt: 

• De website quashieschoolproject.nl  heeft een grote update gehad. 

• Student Yaw is in januari* begonnen aan de universiteit AAMUSTED in Kumasi. Hij volgt 
de studie ‘bachelor of science, construction technology education’. Deze studie duurt 4 
jaar. De opleiding heeft veel praktijklessen zodat naast een goede laptop en telefoon, 
ook beschermende kleding door ons geregeld is. Yaw verblijft in een hostel nabij de 
campus. Het studiejaar bestaat uit 2 semesters die beiden eindigen met een examen. 
Het eerste examen heeft hij gehaald. De resultaten van het 2e examen laten nog op zich 
wachten. Nu loopt hij stage in zijn woonplaats Mampong, bij ‘Town and Country 
Planning’. Zijn stageverslag is een onderdeel van het eerstejaars examen.  

• Student Owusu is in januari begonnen aan de technische universiteit in Koforidua. Zijn 
studie is ‘Higher National diploma in computer network’, wat een 3-jarige opleiding is. 
Owusu verblijft in een hostel nabij de campus. Het studiejaar bestaat uit 2 semesters die 
beiden eindigen met een examen. Beide examens heeft hij gehaald. Owusu heeft 
deelgenomen aan een informatief uitstapje naar het ‘Avanced Information Technology 
Institute’ in Accra, georganiseerd door de TU. In plaats van een stage op locatie volgt 
Owusu een specialisatie cursus ‘Cyber Security’. Door Covid-19 worden veel studenten 
bij bedrijven geweigerd. Deze specialisatie cursus is (in plaats van de stage) onderdeel 
van het eerstejaars examen. Ook deze specialisatie is met uitstekende resultaten 
afgesloten. 

• Student Ama is in september aan haar laatste sandwich*** aan het ‘college of health 
and well-being’ in Kintampo begonnen. In december heeft zij deze opleiding afgerond. 
De eerste 2 jaren heeft ze gehaald. Haar resultaten van het laatste jaar zullen in 2022 
bekend worden gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
  

Owusu 
I am becoming increasingly aware that this technical 
education is my future. My study books and my 
laptop are like 'my girlfriend'. 

https://quashieschoolproject.nl/
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• Leerling Louisa heeft haar vervroegde eindexamen (in grade 8) op de Junior High School 
gehaald. Helaas waren de resultaten nét niet voldoende om de door haar gekozen 
richting science** te gaan volgen. Tegen het advies van vader in, maar met steun van 
haar moeder, heeft ze heel bewust gekozen om een jaar langer op JHS te blijven en 
opnieuw examen te doen (in grade 9). Een dappere keuze want ingaan tegen ouders is in 
Ghana niet gebruikelijk. In november doet zij examen. In maart 2022 worden haar 
resultaten bekend gemaakt. 

• Leerling Paakow heeft door Covid-19 een grote achterstand opgelopen. Hij zit in het 2e 
jaar van de Senior High School in Kibi. Vorig (Covid) jaar heeft hij het eerste semester 
gevolgd en daarna heeft zijn lichting een jaar lang geen les gehad. Dit jaar is hij 
begonnen met het 2e semester, zonder herhaling of inhaalslag. Paakow kon niet 
meekomen met de technische vakken. Een Senior High School met veel leerlingen 
werkt met double-shift****. Hierdoor had Paakow 3 maanden vakantie wat ons de 
mogelijkheid gaf om voor hem een privé docent te vinden voor bijles. Dit is goed 

bevallen. In september is het 3e en laatste semester begonnen. Tot het einde van dit jaar 

kiezen we, op advies van de docent op zijn school, voor persoonlijke begeleiding. De 
schoolresultaten van 2021 zijn nog niet bekend. Hopelijk medio 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Louisa 
I passed the Junior High early exams but could not 
follow my dream with those results. I chose to take 
the official exam as well. I want to become a 
paediatrician and go for it! 

Paakow 
Because of Corona, I have had no education for a 
year. Teachers don't have time to repeat the missed 
lessons. The tutoring I receive helps me a lot. I 
understand subjects better and I can work on them 
myself. 
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• Leerling Emmanuel heeft in oktober examen gedaan aan de Technical Senior High 
School in Kibi en is geslaagd. Hij wil graag piloot worden en zijn eerste keuze is, de 
studie ‘luchtvaart’ op de Kwame Nkramah University of Science and Technology 
(KNUST) in Kumasi. Hij zoekt uit welke mogelijkheden er voor hem zijn. 

• Oud-student Adwoa heeft van ons de mogelijkheid voor een bijscholing gekregen. Zij 
heeft destijds een grafische opleiding aan het KNUST in Kumasi gevolgd. Na deze 
opleiding is ze een eigen ontwerpbureau gestart. Ze maakt ontwerpen, flyers, posters 
en billboards voor bedrijven, bruiloften en begrafenissen. Ook verzorgt ze 
fotoreportages en machinale borduurwerken. De markt verschuift en haar bedrijf heeft 
een update nodig. Na een zorgvuldige overweging liet zij ons weten om geen opleiding 
te willen volgen maar in haar bedrijf te investeren door zelf een borduurmachine aan te 
schaffen. Dit heeft ze onderbouwd met een businessplan (Creatieve ondersteuning). 
Hoewel onze stichting geen bedrijven steunt hebben we besloten hier een extra project 
voor te starten. Het plan klopt en Adwoa investeert zelf mee. Dit geeft aan dat ze 
volwassen in de maatschappij staat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emmanuel 
In October, I completed my senior high and I have 
passed it. Happy!!! 

Yaw 
I was a very little boy who was eager to one day visit 
the University. Here I am, a student of a University in 
Ghana. THANK YOU VERY MUCH for helping me to 
establish the castle that I once built in the air, into a 
reality! 

https://quashie-school-project.email-provider.nl/web/x6xdgvaqvq/lnowuzguzz
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• De ontwikkeling van Homeland Oyoko is voorzichtig begonnen. De grond is ontbost en 
er is een schets gemaakt voor een guesthouse en onderkomen voor studenten. Op de 
universiteit in Kumasi hebben we docent Dr. Ofori Darko bereid gevonden om dit 
project, samen met zijn bouwkunde studenten als praktijkstudie uit te werken. In de 
zomer is het eerste contact gelegd. Dit najaar was gepland voor regelmatig overleg 
(streven is iedere 2 weken), met Dr. Ofori Darko en zijn bouwkunde studenten. Zij gaan 
een bouwtekening en een maquette maken, de bouwkosten berekenen en de lokale 
regels toepassen. Het ontwerp wordt zo duurzaam mogelijk, iets wat niet gebruikelijk is 
in de Ghanese bouwwereld. Voor de studenten is dit project een enorme verrijking op 
hun bestaande studie. De praktijk was anders. We hebben nauwelijks contact gehad 
met Dr. Ofori. Er waren steeds excuses (terecht?!) waardoor de meeting niet door kon 
gaan. We hebben nauw contact met Yaw, een van onze leerlingen en hij is betrokken bij 
dit project. Hij verzekerd ons dat Dr. Ofori nog steeds met het project bezig is. We 
wachten geduldig af….. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Ofori Darko 
The construction industry blindly copies what is seen 
in the West, without taking the climate into account. 
This project adds to the knowledge and 
understanding of students. Thank you for this! 
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*Door Covid-19 is heeft de regering het academisch jaar verschoven van september naar 
januari.  
 
**Op een Senior High School kan een student 2 richtingen volgen, science of business. Als 
eenmaal een richting is gekozen is het niet mogelijk om nog van studie te veranderen. Een 
student wordt zo, soms ongewild, in een bepaalde richting opgeleid. Als resultaten goed zijn, 
krijgt een student doorgaans de studie die hij/zij graag wil. Als de resultaten minder goed zijn, 
wordt er gekeken bij welke richting er nog plaats is. De beste studenten krijgen toegang tot de 
beste scholen en studies. 
 
*** Een sandwich is een periode van 3  maanden waarin, vooral werkende studenten in een 
korte periode een volledig certificaat of diploma kunnen halen. Het programma is gelijk aan het 
gebruikelijke jaarprogramma. De studenten volgen de lessen in 3 dagdelen, 7 dagen per week. 
 
**** Double-shift betekent dat een klas, wordt gesplitst in 2 groepen. Meestal in een ochtend- 
en middag groep.  Het kan ook zijn dat de groepen op andere dagen naar school gaan en 
daardoor langere vakantieperioden ontstaan. Double-shift wordt ingevoerd als er te weinig 
docenten zijn of de klassen te groot zijn. 

 

Ampofo 
Besides my regular job, I am a land surveyor for 
Homeland Oyoko. I often have to go back and forth 
and the motorbike I got last year is a godsend. 



 

 

jaarverslag 2021 
 
www.quashieschoolproject.nl 
info@quashieschoolproject.nl 
rekening  NL80TRIO0788863223 
K.v.K. 76487784 

 

 

1.6. Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

In 2021 zijn de volgende activiteiten ondernomen: 

• Actie voor aanschaf van een professionele borduurmachine. Het volledige bedrag is als 
‘extra’ project geheel gesponsord door donateurs. 

• Verkoop van zelfgemaakte producten en producten vanuit Ghana is via Facebook, 
Instagram en nieuwsbrieven. 

• Verkoop van New Cooking Bags van stichting Adwuma Ye.  

• Maken van recepten voor gebruikers van de New Cooking Bag. 

• Realisatie van een ‘winkel’ waar bezoekers de producten kunnen zien en kopen. 

• Update van de website. Aangevuld met nieuwe verhalen, foto’s en filmpje. 

• Veel ‘acties’ vinden achter de schermen plaats. Zo hebben wij; 
o maandelijks contact via Whatsapp met de moeders/verzorgers van onze studenten. 

Er wordt updates gegeven over hun eigen leven/bevindingen en over dat van hun 
kinderen die studeren onder het Quashie School Project. Ouders leren van tips aan 
elkaar, te overleggen, vrijuit te spreken, zich in het Engels uit te drukken, afspraken 
serieus te nemen, verantwoordelijkheid te nemen voor hun studerende kinderen en 
ze leren over de gang van zaken van het Quashie School Project. 

o maandelijks contact via Whatsapp met de universiteitsstudenten. Zo horen wij waar 
zij tegenaan lopen en wat er goed gaat. Ook geven ze elkaar tips en advies en komen 
er leerzame discussies op gang. Ze leren zich uit te spreken (wat in Ghana niet 
gebruikelijk is. Kinderen zijn zeer volgzaam), zich in het Engels uit te drukken. Waar 
mogelijk kunnen we tussentijds bijsturen, zoals bij een van de studenten. 

o contact met studenten van Senior High School tijdens vakanties. Helaas is dit niet 
vaker mogelijk i.v.m. algemeen schoolbeleid voor SHS studenten. Ook al is het 
contact incidenteel, we komen veel over persoonlijke ondersteuning te weten. 

o contact met leerling van Junior High School. Ook al is het contact incidenteel, we 
komen veel over persoonlijke ondersteuning te weten. 

o regelmatig contact met architect Michel Post die de schets voor Homeland Oyoko 
heeft gemaakt (live, via Teams en via mail). Hij blijft betrokken bij de ontwikkeling 
van Homeland Oyoko. Tot oktober was dit intensief, nu wacht het op vervolg 
bouwproject. 

o contact met Dr. Ofori Darko, docent aan de universiteit in Kumasi. Hij begeleidt 
studenten die het project Homeland Oyoko verder gaan ontwikkelen. Tot oktober 
intensief. We wachten op reactie van hem. 

o regelmatig contact met de ‘caretaker’ van Homeland Oyoko. 
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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. 
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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. 

• Vanwege de Corona crisis is het academische jaar verschoven naar de periode januari – 
december. Om deze reden zijn de kosten voor het eerste semester 2022 in december 
2021 afgeschreven en in de jaarrekening van 2021 opgenomen. 

• 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 en 2021 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. 
 
De reserves van de stichting zijn in 2021 toegenomen wat vertrouwen in de toekomst geeft. 
 

 


