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Voorwoord 
 
Een bijzonder jaar 
2019 was in vele opzichten een bijzonder jaar. Door omstandigheden zijn er minder activiteiten en 
minder bestuursvergaderingen geweest dan gepland. 
 

Beleef Schaijk 
Met de opening van het nieuwe centrum in ons dorp kwam het jaarlijkse “Moesland Festival” te 
vervallen. In plaats daarvan kwam er een nieuwe activiteit “Beleef Schaijk” en was er voor een aantal 
organisaties -waaronder EOF- jammer genoeg geen standplaats meer.  
 

Lokaal eigenaarschap 
EOF werkt vanaf het begin samen met lokale partners in Ghana. Vooral door te luisteren naar hún 
problemen en hoe EOF hen daarbij kan helpen om die aan te pakken. In 2019 is er dankzij uw steun als 
trouwe donateur, opnieuw een mooi resultaat behaald. Onze partners in Ghana hebben hun uiterste best 
gedaan de projecten uit te voeren. Samen hebben we ervoor gezorgd dat er meer jongeren naar school 
kunnen en/of een opleiding zijn gaan volgen. Dat geeft hen zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat ze voor 
hun families kunnen zorgen. Door de bouw van de Bone Setters Clinic in Duong komt er binnenkort 
betere gezondheidszorg in hun regio.  
 

Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag van 2019 geeft u een beeld van wat er allemaal met uw steun gerealiseerd is. Op onze 
website staat uitgebreide informatie over de verschillende projecten in de Upper West Region in Ghana. 
Kijk voor meer informatie op www.eofghana.nl  
 

Samenwerking en betrokkenheid 
Door samen te werken ontstaat er meer draagvlak en daadkracht. Het is voor u als donateur fijn om te 
weten dat Wilde Ganzen uw donatie vermeerdert. Daardoor kunnen we samen de mensen in Ghana 
extra steun bieden. Voor de bevolking is het niet alleen een financiële steun, maar vooral ook een 
mentale steun.  
Daarom héél hartelijk dank namens de mensen in Ghana en alle medewerkers van EOF.  
 

Als u nog vragen heeft na het lezen van dit jaarverslag, kunt u een mail sturen naar info@eofghana.nl en 
zullen wij u zo snel mogelijk antwoorden.  
 

Veel leesplezier!  
 

Joop Arts, Voorzitter  
November 2020 
 
 
 

 
 

                                                                                   

 
 

 

http://www.eofghana.nl/
mailto:info@eofghana.nl
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Sustainable Development Goals   
 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
De kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) is een einde te maken aan extreme armoede, 
ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. 
In 2016 hebben de 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 
2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen die in alle landen en voor alle mensen gelden.  
 
Samenwerking 
Over het werken aan de SDG’s vanuit en door Nederland staat samenwerking tussen ministeries en met 
maatschappelijke spelers (zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven) 
centraal. De Rijksoverheid brengt in kaart hoe Nederland ervoor staat bij de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen en wat er nog moet gebeuren.  
EOF steunt al 30 jaar projecten in Ghana volgens de duurzame ontwikkelingsdoelen: 
 

1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede  

2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw 

3. Gezondheidszorg voor iedereen  

4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen  

5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes  

6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen  

7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen 

8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen  

9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie 

10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen  
 

11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam 

12. Duurzame consumptie en productie 

13. Aanpak klimaatverandering 

14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën 

15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit  

16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen  

17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken 

 

 

 

 

E O F   steunt lokale projecten  

waarbij de gemeenschap is betrokken. 

Daardoor ontstaan positieve ontwikkelingen en 

werken we -samen met de doelgroep- aan 

vooruitgang en gelijkwaardigheid. 
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Hoofdstuk 1: Organisatie EOF  

1.1 Algemene gegevens 
 

• Statutaire naam:  Equal Opportunity Fund 

• Adres:   Runstraat 10a 

• PC + Woonplaats: 5374 AC  Schaijk 

• Mobiel:   06 55 70 18 92 

• Website:  www.eofghana.nl  

• E-mail:   info@eofghana.nl    

• Rechtsvorm:   Stichting  

• Datum oprichting:  7 augustus 1990 

• KvK nummer   4108423 

• Fiscaal nummer  8031.85.832 

• Rekeningnummer  NL13 RABO 0146 3525 48 t.n.v. EOF Schaijk 
 

1.2 ANBI en CBF Erkenning 
Stichting EOF heeft een ANBI-status en een CBF Erkenning. Dit zijn twee verschillende zaken:  
De CBF Erkenning is dé standaard voor kwaliteit en transparantie.  
De ANBI-status geeft toegang tot fiscale voordelen.  
 

1.3 Samenstelling bestuur  
De samenstelling van het bestuur op 31 december 2019:  

• Joop Arts, voorzitter (Human Resource Manager) 

• Daniëlle Schoenmakers, secretaris/penningmeester (Medewerker financiën en controlling) 

• Alfons Smits, algemeen bestuurslid (Directeur Eigenaar Markoen) 

• Annalies Oomen, algemeen bestuurslid (Interim) 
 

                                                               
 
 

1.4 Doel en Visie  
Doel  
De stichting EOF werkt samen met haar partners en de lokale bevolking in de Upper West Region van 
Ghana aan oplossingen voor verbetering van hun sociale en economische situatie. EOF steunt de 
projecten van haar partners op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, (drink)water, landbouw en 
microkrediet voor werkgelegenheid. Onderwijs is en blijft daarbij de belangrijkste pijler bij alle projecten. 
 
Visie 
EOF werkt vanuit van een situatie waarin de Ghanese regering (lokaal en nationaal) samen met haar 
partnerorganisaties en de lokale bevolking de vooraf gestelde doelen kunnen verwezenlijken.  
EOF luistert naar de problemen, kijkt naar de situatie die deze problemen veroorzaken en bekijkt samen 
met de bevolking hoe we die kunnen op lossen. Met als uitgangspunt de mensen in Ghana onafhankelijk 
te maken zodat ze -na de opstartfase- zelfstandig verder kunnen. 
 
 

http://www.eofghana.nl/
mailto:info@eofghana.nl
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1.5 Onze werkwijze  
Onderwijs en scholing 
Samen met onze partners in Ghana kijken we naar 
duurzame oplossingen. Dit doen we door verbetering 
en de toegang tot onderwijs en scholing. Met 
speciale aandacht voor de meest kansarmen in de 
regio, kinderen en volwassenen met een beperking.  
De aandacht voor onderwijs kan niet los worden 
gezien van aandacht voor gezondheidszorg, water, 
microkrediet en werkgelegenheid, met name in de 
landbouw. Samen met onze lokale partners blijven 
we zoeken om de huidige situatie te verbeteren.   
 
EOF gaat uit van de projectaanvraag van de lokale 
organisaties èn de doelgroepen die zij 
vertegenwoordigen. In de afgelopen jaren hebben we 
geleerd dat het cruciaal is de mensen vanaf het 
begin bij het project te betrekken. Door de 
ingebrachte ideeën van de mensen mee te nemen, 
wordt draagvlak gecreëerd en zijn ze niet alleen trots 
op hun bijdrage maar voelen zich mede- 
verantwoordelijk voor hun project. 

 

  
1.6 Onze partners in Ghana  
Vanaf 1990 werkt EOF samen met een aantal lokale 
organisaties in de Upper West Region van Ghana. 
Dat zijn o.a. de FIC-Brothers, PEPS-C, DYDA en 
HOLIFE.   
In Accra, de hoofdstad van Ghana werken we samen 
met CAS. Een organisatie die onderwijs geeft aan 
straatkinderen. 
 
Deze organisaties hebben de afgelopen jaren 
bewezen betrouwbare partners te zijn. Zij volgen de 
projecten en zorgen voor de financiële en narratieve 
rapportages. 
 

 
1.7 Samen sterker  
EOF is een kleinschalig Particulier Initiatief (PI) en 
heeft veel contact met andere organisaties en 
particuliere initiatieven in  
Nederland en is aangesloten bij Partin, de 
brancheorganisatie voor het PI. 
 
Vanaf 1993 werkt EOF al samen met Wilde Ganzen 
en neemt regelmatig deel aan interessante 
bijeenkomsten en workshops.  
 
Samenwerking en het delen van kennis vindt EOF 
belangrijk omdat iedereen van elkaar kan leren en 
omdat je samen meer kunt bereiken.   
 

 

http://www.partin.nl/
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Hoofdstuk 2: Activiteiten 

2.1 Fondsenwerving en bewustwording  
 

Nieuwjaarsduik Hartje Groen  
Met dank aan Hartje Groen in Schaijk voor het beschikbaar stellen 
van hun buitenterrein én de ruimtes binnen. Door de droge, hete 
zomer stond het water in “het Zwemven” niet zo hoog maar… 
iedereen kon wel zijn voeten nat maken. De “Hofkapel” zorgde voor 
een muzikale bijdrage waardoor de stemming er goed in zat. Er 
werd gedoneerd in de collecte-emmers en van het MKB Schaijk was 
er een extra donatie. Albert Heijn zorgde voor lekkere chocomel en 
Unox voor de erwtensoep. Medewerkers van EOF hebben op deze 
nieuwjaarsdag ook een aantal uren meegeholpen. Het gezamenlijk 
initiatief van M.O.V. bracht voor EOF € 608,67 op.  
 

Landerdtour fiets mee met M.O.V. 
Vanwege het slechte weer is de fietstocht in aangepaste vorm 
gereden. Enkele deelnemers waren naar de dichtstbijzijnde 
rustplaatsen gefietst waar ze een beetje konden schuilen en 
genieten van de muziek. 
Op 25 november is in het parochiecentrum in Schaijk het geld dat 
door de verschillende MOV-activiteiten bijeengebracht is, 
overgedragen aan de vertegenwoordigers van de vier goede 
doelen die daarvoor uitgekozen waren. De stichtingen EOF Ghana, 
Pater Vos India, Stimiro Roemenië en Hulp aan Oost-Europa 
kregen ieder een cheque t.w.v. € 1.500,-- overhandigd. 

 
 

            
 
 
Nieuw dorpscentrum 

  
In 2019 is de fondsenwerving rustig verlopen en zijn er minder 
activiteiten geweest dan normaal. Het “Moesland Festival” in 
Schaijk hield op te bestaan. Daarvoor in de plaats kwam een nieuw 
evenement onder de naam “Beleef Schaijk”.  
De organisatie heeft diverse activiteiten opgezet, gericht op de 
opening van het nieuwe dorpscentrum. Daardoor kwam er een 
einde aan de EOF-actie “Heel Schaijk Bakt”.  
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Crowdfunding 
De donateurs waarvan we een e-mailadressen hebben, worden op 
de hoogte gehouden via e-mail. Ook maakt EOF gebruik van 
Facebook en Instagram. Crowdfunding doen we via het platform 
www.geef.nl waarop wat donaties binnenkomen. Tijdens 
activiteiten, zoals de nieuwjaarsduik, maakt EOF een speciale 
geefactie aan. Op dit platform kunnen goede doelen vergeleken 
worden met zoekfuncties. Mensen kunnen bijvoorbeeld zoeken op 
de ANBI-status, de CBF-erkenning of in welk land en met welke 
thema’s EOF actief is. 
 

 
Kerstactie basisscholen Schaijk 

 

In 2016-2017 hebben de basisscholen en bestuur MOV met elkaar 
gesproken over de invulling voor de MOV-kerstactiviteit. Al jaren 
werd er samen met de leerlingen van beide scholen geld 
opgehaald voor de projecten van de 4 Schaijkse stichtingen. 
Door de scholen werd aangegeven dat ze graag zien dat er een 
inhoudelijke activiteit plaatsvindt die gekoppeld is aan burgerschap 
en sociale integratie met een thema dat past in de praktijk van het 
onderwijs. De decembermaand is bij uitstek een goede periode om 
aandacht te vragen voor problemen in de derde wereld.  

 
Burgerschap op scholen 
Het M.O.V. is gestart met een nieuwe opzet voor een periode van vier jaar met een tentoonstelling, een 
presentatie en een collecte. Daarbij is gebruik gemaakt van evaluatiepunten en is er gekeken naar wat 
goed is gegaan en wat verbeterd kan worden. De Kerstactie 2019 over burgerschap op de basisscholen 
in Schaijk heeft dit jaar € 1.105,95 opgebracht. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.geef.nl/
https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=3754&backLink=https%3A%2F%2Fwww.geef.nl%2Fnl%2Fgoede-doelen%3Bcountry%3DNL%3Bsearch%3Dequal
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2.2 Projecten in Ghana 
 

HOLIFE  
 
In 2019 is HOLIFE gestart met een opleiding voor Mode & 
Ontwerpen en Cateringservice. Dankzij de prettige samenwerking 
met stichting Bromelia krijgen jaarlijks 10 meisjes en jonge vrouwen 
een praktijkopleiding. Dit jaar zijn 5 jonge dames begonnen met 
Mode & Design en de andere 5 met Cateringservice. Na hun 
opleiding hebben de dames meer zelfvertrouwen en kunnen ze 
geld verdienen. Dit verandert niet alleen hun leven, maar ook dat 
van hun gezin en families.  
 

 

 
Patroon tekenen 

 

 
Op stage bij een bedrijf 
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Latifa laat trots de door haar gemaakte shirt en broek zien 

 

 
Het restaurant bij het HOLIFE-centrum 

 
Vlakbij het kantoor van HOLIFE is een klein restaurant. Daar kunnen de dames van de Cateringservice 
ervaring op doen. In het gebouw achter het overdekte terras is de keuken.  
 

                       
                      Vispasteitjes                                                                         Kokoscake 
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Ingrediënten staan klaar  

 

 
Ook worden er broodjes gebakken 

 
 

Duong Youth and Development Association 
  

In januari 2019 hebben leerlingen meegeholpen met het opruimen 
bij de Bone Setters Clinic in Duong. Er moest veel werk verricht 
worden en in de afwerking gaat meestal veel tijd zitten.  
Sandra v.d. Berg van stichting Wilde Ganzen heeft een bezoek 
gebracht aan de kliniek in de Upper West Region van Ghana. Het 
was een inspirerend bezoek en Sandra kijkt uit naar het volgende 
project. EOF werkt al jaren -naar volle tevredenheid- samen met 
haar partner de Duong Youth And Development Association 
(DYDA) op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. 
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Leerlingen van de scholen in de omgeving van Duong helpen mee 
 

 

 
 
 

          
 

 
 
 
 

 

 
 

 
DYDA heeft een nieuwe projectaanvraag ingediend (zie volgende pagina) voor afronding van Block 1 
van de Bone Setters Clinic. De aanvraag is eind oktober 2019 door Wilde Ganzen goedgekeurd.  
 
Op de website www.eofghana.nl kunt u de vooruitgang zien.  

http://www.eofghana.nl/


 

 

13 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 

 

Onderwijsproject  

 
De bouw van een school in de ver afgelegen dorpen in de Upper 
West Region is een hele onderneming.  
Het materiaal moet allemaal aangevoerd worden en meestal over 
onbegaanbare zandweggetjes.  
De regering zorgt voor de ingrediënten voor maaltijden op scholen 
en de ouders helpen met het bereiden van de maaltijden. Omdat 
de meeste kinderen thuis geen ontbijt krijgen is dat voor ouders 
een reden om hun kinderen naar school te sturen.  
 

 

 
De inmiddels afgedankte school in Zanko 

 
 

 
Het nieuwe schoolgebouw 
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        Klaslokaal met als bord ‘n zwartgeverfde muur                            Eenvoudige schoolkeuken 
 
 

 
                                                       Milieu- en onderhoudsvriendelijk toiletgebouw 
 

Omdat de bevolking graag meewerkt aan de bouw van de school, de keuken en de toiletten, kan dit  
voor een bedrag van € 25.000,-- gerealiseerd worden. Als vrijwilligers helpen zij de metselaars, 
timmerlieden en de schilders, waardoor de prijs zo laag is. De mensen zijn trots op hun school die  
netjes wordt onderhouden. Ze weten maar al te goed dat dit van belang is voor ‘n betere toekomst van 
hun kinderen. Een maaltijd op school is voor ouders ook een motivatie om hun kinderen naar school te 
sturen omdat zij daar een maaltijd krijgen. De ouders zorgen zelf voor het bereiden van de maaltijden.  
 
 
 
 
Het toiletgebouw heeft geen 
deuren en geen dak. De toiletten 
hebben regenwater nodig in de 
septic tank.  
 
De ingangen zijn zo gebouwd dat 
er binnen voldoende privacy is.  

 
  
 
 

                                                      Toiletgebouw zonder dak     
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2.3 Publiciteit 
De gemeente Landerd steunt de activiteiten van EOF door een 
jaarlijkse subsidie. Deze wordt onder andere gebruikt voor 
voorlichting op de beide basisscholen in Schaijk en 
tentoonstellingen in bijvoorbeeld de bibliotheek. Er worden 
regelmatig nieuwsberichten geplaatst in de lokale media. Dit jaar 
waren er minder activiteiten, omdat er minder acties waren.   
Rond Kerst en Nieuwjaar komen ieder jaar extra donaties binnen, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de donatieknop van geef.nl op 
de homepage van de EOF-website.  
 

 
Op de website van EOF staat informatie over de verschillende projecten. Makkelijk te vinden via een 
drop-down menu onder nieuws of bij projecten. 
   

 
 
 
Ook maakt EOF gebruik van Facebook om tussendoor berichtjes te plaatsen. En als aankondiging 
wanneer er nieuws op de website is geplaatst over de projecten in Ghana. We hebben een account 
aangemaakt op Instagram wat nog verder worden ingevuld gaat worden.  
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Arena Lokaal plaats artikelen meestal online en offline. Een wekelijks huis aan huisblad dat wordt 
bezorgd in de gemeente Landerd en omgeving.  
 

 

 
De stichting EOF is vanaf het begin lid van de brancheorganisatie Partin. Zij behartigen de belangen van 
het kleinschalige Particuliere Initiatief. Als overkoepelende organisatie geeft Partin het particuliere 
initiatief een stem bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en behartigt daarbij de belangen voor 
de achterban. Ook de stem van de kleine organisaties moet meewegen bij besluitvorming over 
ontwikkelingssamenwerking. Andere belangrijke doelen van Partin zijn het delen van kennis en het 
bevorderen van duurzaamheid. Dit kan o.a. door van elkaars ervaringen te leren.  
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Jaarrekening 2019 

 
De uitgebreide jaarrekening staat op de site van EOF 
 

https://www.eof-ghana.org/eof/kvk-anbi-cbf.html
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Slotwoord 
Stichting EOF is afhankelijk van donaties en is dankbaar voor alle steun en met het vertrouwen dat de 
donateurs hebben in ons werk en vinden het fijn dat ze zelf een project kunnen kiezen.  
De projecten van onze partners in Ghana worden al bijna 30 jaar ondersteund met advies en subsidie 
van Wilde Ganzen. EOF heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de Upper West Region 
(UWR) en zorgt voor kennisdeling en inspiratie.  
 
Samen met haar partners, werkt EOF aan duurzame veranderingen die een positieve impact hebben op 
het leven van de mensen in Ghana. 
 

Onderwijs   Gezondheidszorg   Landbouw   Water   Kleinschalige microkredieten 
 
 

 
 

 

 

HULP DIE ERTOE DOET 
 

 

E O F 


