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Voorwoord
“Dankzij stichting EOF kunnen wij naar school”
Op de terugweg naar Wa, na een bezoek aan een aantal projecten, liepen twee meisjes in
schooluniform op de rode zandweg.
Het is een Ghanese gewoonte om mensen een eindje mee te nemen in je auto. De meisjes
vertelden honderduit over hun school en dat ze zo ontzettend blij waren dat ze naar school
konden. “Onze ouders hadden onvoldoende geld om boeken en schoolgeld te betalen.
Omdat de stichting EOF 80% van het schoolgeld en de boeken betaalde en onze ouders de
resterende 20%, konden wij wel naar school”.
Zomaar een van de toevallige ontmoetingen waardoor je weet dat het leven van deze
meisjes voorgoed is veranderd. Net als voor al die andere leerlingen waarvoor EOF vanaf
1990 samen met lokale organisaties het verschil heeft gemaakt.
Lokaal eigenaarschap
Vanaf het begin heeft de stichting Equal Opportunity (EOF) op basis van gelijkwaardigheid
projecten gesteund. Altijd geluisterd naar de wensen en ideeën van de mensen in Ghana
zélf. Luisteren en samenwerken met de doelgroep. Want hoe zou je anders kunnen helpen?
Je kent het land en de mensen niet, hoe zou je dan kunnen weten wat zij nodig hebben?
Tegenwoordig noemen ze dat lokaal eigenaarschap, het is hun leven, hun
verantwoordelijkheid. EOF biedt ondersteuning met geld, door mensen met elkaar in contact
te brengen en met kennisoverdracht. EOF heeft nooit zelf een school opgericht, wel
bestaande scholen geholpen met een verbouwing, of waar geen scholen waren nieuwe
scholen gebouwd. Dat er goed en voldoende lesmateriaal kwam, lesmateriaal gekocht in
Ghana, soms in hun eigen, lokale taal. En altijd in overleg met de doelgroep en de lokale
partners.
Lokale overheid
EOF gaat altijd in gesprek met de (lokale) overheid. In het begin was dat niet makkelijk, de
lokale ministeries gingen er van uit dat wij het geld, bestemd voor de projecten, aan hun
zouden overmaken. Dat zijn ze n.l. gewend van de internationale en grote NGO’s. We
hebben uitgelegd dat EOF alleen ondersteuning biedt aan projecten waar de overheid zelf
ook een bijdrage aan levert, want de regering is zelf verantwoordelijk voor hun beleid. Omdat
in de visie van EOF De projecten die EOF ondersteunt zijn onderwijs, gezondheidszorg,
landbouw, water en microkrediet.
Uiteraard via onze lokale partnerorganisaties, in overleg met de overheidsinstanties. Met
daarbij het verzoek aan de diverse lokale en nationale ministeries om ook een bijdrage te
leveren. De verantwoording ligt bij de mensen in Ghana, wij kunnen alleen hulp bieden als
ook de overheid hun verantwoording neemt.
Wij kunnen helpen
Er zijn genoeg problemen die onze aandacht vragen en waar wij mensen die in armoede
leven kunnen steunen. Het allerbelangrijkste is dat iedereen gaat beseffen dat mensen die in
armoede leven niet minder zijn dan wij. Zij hebben dezelfde kwaliteiten en capaciteiten als
ieder ander. Het ontbreekt deze mensen alleen vaker aan kansen, de juiste contacten of geld
om vooruit te komen. Daar kunnen wij samen bij helpen.
Gelijke Kansen
In 1990 heeft Robert Yennah, onze partner in Ghana, de naam voor de stichting bedacht:
“Equal Opportunity Fund” (Stichting Gelijke Kansen).
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“EOF zet zich in
voor bestaande projecten en organisaties
waar de lokale gemeenschap profijt van heeft.
Zo brengen we
positieve ontwikkelingen op gang
en creëren we samen
meer vooruitgang en gelijkwaardigheid”

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van stichting Equal Opportunity Fund. In dit verslag willen we
u een beeld geven van hetgeen met jullie steun gerealiseerd is. Op onze website vindt u
uitgebreide informatie over de verschillende projecten in Ghana.
Heeft u na het lezen nog vragen, stuur dan een mail naar info@eofghana.nl en wij zullen u
zo snel mogelijk antwoorden.
Veel leesplezier!
Joop Arts, Voorzitter
Augustus 2019
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Hoofdstuk 1: Wie is EOF
1.1 Algemene gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statutaire naam:
Adres:
PC + Woonplaats:
Tel.:
Mobiel:
Website:
E-mail:
Rechtsvorm:
Datum oprichting:
KvK nummer
Fiscaal nummer
Rekeningnummer

Equal Opportunity Fund
Runstraat 10a
5374 AC Schaijk
04 86 46 49 39
06 55 70 18 92
www.eofghana.nl
info@eofghana.nl
Stichting
7 augustus 1990
4108423
8031.85.832
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, twee verschillende dingen. De
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 2018:
• Joop Arts, voorzitter (Human Resource Manager)
• Daniëlle Schoenmakers, secretaris/penningmeester (Medewerker financiën en
controlling)
• Alfons Smits, algemeen bestuurslid (Directeur/Eigenaar)
• Annalies Oomen, algemeen bestuurslid (Interim)

1.4 Doel en Visie
Doel
De stichting EOF werkt samen met de lokale bevolking aan de problemen op het gebied van
onderwijs, gezondheidszorg, (drink)water, landbouw en microkrediet voor werkgelegenheid.
Onderwijs is de belangrijkste ingang om de sociale en economische situatie te verbeteren.
Visie
Een situatie creëren waarin de Ghanese regering (lokaal en nationaal) de samen met onze
partnerorganisaties opgestelde doelen zullen verwezenlijken.
Bespreken hoe EOF de problemen èn de factoren die deze problemen van de
dorpsgemeenschappen veroorzaken, samen op kunnen lossen. Zodat de mensen in Ghana na de opstartfase- zelfstandig verder kunnen.
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1.5 Werkwijze
Samen zoeken naar duurzame
oplossingen door verbetering en
toegang tot onderwijs en scholing
met speciale aandacht voor
kansarmen zoals meisjes, vrouwen
en gehandicapten. 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 partnerorganisaties, zoeken wij naar een
oplossing voor hun problemen.

EOF gaat altijd uit van de projectaanvraag van de lokale organisatie en de doelgroep die zij
vertegenwoordigen. Door iedereen vanaf het begin bij het project te betrekken en hun
ingebrachte ideeën mee te nemen, wordt draagvlak gecreëerd. De mensen zijn trots op hun
bijdrage èn voelen zich medeverantwoordelijk.

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 de FIC-Brothers, PEPS-C,
EOF, DYDA en HOLIFE in Wa en
CAS in Accra, de hoofdstad in het
zuiden Accra.
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 hebben veel
contact met andere organisaties en
particuliere initiatieven.
Upper West Region in Ghana
EOF werkt al vanaf 1993 samen met Wilde Ganzen en neemt regelmatig deel aan
interessante bijeenkomsten en workshops.
De Manager Operations van EOF is de oprichter van Partin -belangenorganisatie voor het
PI- met op dit moment ca. 350 leden. Partin behartigt de belangen van deze kleinschalige
Particulier Initiatieven en organiseren jaarlijks de Partin dag.
Samenwerking en het delen van kennis vindt EOF belangrijk omdat iedereen van elkaar kan
leren; bovendien bereik je samen meer dan in je eentje.

6

Hoofdstuk 2: Resultaten
2.1 Projecten
Bouw 3 klaslokalen en toiletten in Kpaala

Aanvoer van zand en stenen voor de bouw

Stenen en spanten met de hand gemaakt

Jong en oud werkt mee

Klaslokaal, boven de muur smalle opening

In Ghana hebben scholen altijd een veranda voor wat schaduw
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Opleiding weven bij HOLIFE in Wa
De leefomstandigheden van vooral meisjes en vrouwen in deze regio, zijn buitengewoon
armoedig. In de dorpen is geen elektriciteit en water. Er is een enorme achterstand op
gebied van onderwijs, gezondheidszorg, wonen, gezonde voeding en er is nauwelijks
werkgelegenheid. Door sociale en culturele achtergronden, hebben vrouwen geen rechten
en zijn er veel gender gerelateerde problemen. Gezinnen leven onder de armoedegrens en
moeten rondkomen van minder dan één dollar per dag!
Het project richt zich specifiek op jonge meisjes die vroegtijdig de school verlaten, maar het
zal ook de levensstandaard van vrouwen op het platteland in het algemeen verbeteren. Het
zal een effect in gang zetten bij de families van deze jonge meisjes en vooral ook bij andere
meisjes waarvoor zij een rolmodel zijn. Aantallen van middelbare schoolmeisjes van 16 tot
18 jaar die stoppen met school of opleiding, zijn zorgwekkend. Door culturele achtergronden
in de regio worden vrouwen en meisjes aan hun lot overgelaten en uitgebuit door mannen.
Tien meisjes hebben met succes een opleiding weven gevolgd. Deze bestond uit Business
Management Training en eenvoudige boekhouding. Met als doel het verbeteren van hun
eigenwaarde en van hun economische situatie. Na afloop van de cursus mochten de meisjes
het weefgetouw houden en… hebben ze zelf weer tien andere meisjes opgeleid.
We hebben hier alleen het aantal meisjes genoemd die de cursus hebben gevolgd. Indirect
is er uiteraard een veel groter aantal mensen bereikt. Deze jonge vrouwen zijn nu minder
afhankelijk en verdienen zelf een inkomen. Zij zorgen voor hun eigen gezin en hun families.

Groep voor de opleiding weven

Juliana spant haar patroon op de molen

Enestina aan het weefgetouw

Hier worden bijv. kussens van gemaakt
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…of verschillende modellen tassen

…of kleding zoals de traditionele “smock”

Evelyn Dibaar (links) in gesprek met Felicia

Angela en door haar geweven lappen stof

Felicia:
Mijn zus en ik zaten allebei op niveau twee
Van de middelbare school. We moesten van school af,
Niet omdat we niet goed konden leren,
Maar omdat onze ouders ons schoolgeld
en andere rekeningen niet konden betalen.
Mijn zus en ik besloten te gaan werken
om zo onze broertjes en zusjes te helpen
zodat die niet zoals wij,
zonder opleiding zouden eindigen.
We kregen een baan bij een aannemer
om grind, zand, water en stenen
naar de bouwplaats te dragen.
Aan het eind van iedere dag
werden we betaald
en zo konden wij voor ons gezin zorgen.
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Felicia ontvangt certificaat van medewerker
Min. Handel en Industrie

Evelyn overhandigt certificaat aan Victoria

Aantal van de dorpen die worden ondersteund door HOLIFE

Rhoda met haar baby Harry
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St. Don Bosco Special School, Loho, Wa
Tijdens het regenseizoen (eind mei tot eind oktober) zijn de leerkrachten van de St. Don
Bosco Special School samen met de leerlingen begonnen met de aanleg van de
groententuin en het planten van mangoboompjes. Iedereen heeft meegeholpen,
leerkrachten, leerlingen en begeleiders. Er werd eerst uitgelegd hoe het moest gebeuren,
waarna iedereen enthousiast aan de slag is gegaan. Kuilen graven, zand in de kruiwagen en
het planten van de boompjes. Over een paar jaar is er schaduw en zijn er heerlijke mango's.

De mangoboompjes worden over het terrein verdeeld
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Project is mogelijk gemaakt door

uit Erp t.g.v. 60-jarig jubileum
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Straatkinderen project CAS
Catholic Action for Streetchildren (CAS) heeft de bijdrage van KCE-fonds gebruikt om
meisjes een tijdelijke werkplaats te bieden in het opleiding centrum “Hopeland”. Daarmee
kunnen de meisjes -op een latere datum- naar een eigen locatie verhuizen en zelfstandig
verder gaan. Deze "eigen werkplek" is bedoeld als een eigen winkel en biedt hen zekerheid
om voor een jaar op Hopeland te kunnen blijven. Tijdens deze periode krijgen ze begeleiding
en binnen dit jaar zoekt CAS naar een permanente locatie. Ze starten met 5 vakken en er
zijn mogelijkheden voor uitbreiding. Hieronder afbeeldingen van houtbewerking en catering.
Op de foto het gebouw waar de verschillende ruimtes worden gemaakt. Een gedeelte zal
gebruikt worden voor de kappersafdeling, pedicure & manicure en kleermaker.

Houtbewerken

Catering

Hier worden de verschillende ruimtes ingericht
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Boekenproject voor de scholen in Duong
Dankzij het boekenproject voor de kleuterschool, basisschool, middelbare school en
bibliotheek in Duong zijn er 4.667 verschillende boeken aangeschaft. Dit is meer dan het
beoogde aantal omdat in het eerste voorstel boeken en lesmateriaal voor de kleuterschool
niet waren opgenomen.
Boeken, niet alleen voor de leerlingen maar ook voor de onderwijzers, om zo het onderwijs
en leren te verbeteren. Dit project draagt bij aan nummer 4 van de duurzame
ontwikkelingsdoelen: i n c l u s i e f , g e l i j k w a a r d i g e n k w a l i t a t i e f o n d e r w i j s voor
iedereen. Het ministerie van onderwijs heeft een kast beschikbaar gesteld en er zijn
boekenplanken gemaakt. De leerlingen en onderwijzers hebben uitleg gekregen hoe met de
boeken om te gaan. Er is een comité opgericht dat ervoor zorgt dat de boeken waar nodig
worden opgeknapt.

DUURZAME ONTWIKKELINGS DOELEN.

14

Bone Setters Clinic Duong
Er wordt hard gewerkt aan de kliniek, de kozijnen zijn eindelijk binnen gekomen. De
vertraging in de uitvoering van het project, heeft gezorgd voor wat achterstallig werk. Door de
prijsstijgingen en de verschillen in wisselkoersen die de afgelopen periodes zijn geweest, zijn
de totale kosten van het project gestegen. Maar ondanks dat alles komen we gelukkig steeds
dichterbij de voltooiing van de kliniek. Het plafond is afgewerkt, de elektrische armaturen,
fittingen en het sanitair zijn geplaatst. Ook de glazen lamellen worden in de ramen
gemonteerd.
De lokale organisatie DYDA is bezig om extra fondsen te werven om ook de laatste fase af
te kunnen werken. EOF zal op haar beurt aan DYDA haar bijdrage leveren, we kunnen onze
partner niet alleen voor deze extra kosten op laten draaien. We gaan er -samen met Wilde
Ganzen- voor zorgen dat de kliniek zo snel mogelijk in gebruik genomen kan worden. De
inrichting van de zalen en de aansluiting van de benodigde apparatuur is het laatste deel.
De mensen in Duong zijn alle donateurs en vrienden van EOF ontzettend dankbaar voor
jullie steun en het in hun gestelde vertrouwen. Zij verzekeren u dat alle middelen die zijn en
worden ontvangen, voor het project worden gebruikt. Zij bieden hun oprechte excuses aan
voor de vertraging die het project heeft opgelopen. De 3 D-impressie geeft een duidelijk
beeld hoe de kliniek er uit gaat zien. We mogen allemaal samen trots zijn op onze partners in
Duong met dit resultaat.

Deuren en kozijnen zijn geplaatst

Materiaal voor afwerking plafonds

Aanleggen elektriciteit

Plafonds liggen erin
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Plattegrond

3D-impressie in vogelvlucht
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Kleinschalig Microkrediet voor vrouwengroepen.
Het microkrediet project is bedoeld om vrouwen financieel te ondersteunen, door hen het
geld te geven zodat ze bijv. een naaimachine, een weefgetouw, zaden voor hun
landbouwgronden of andere items die ze nodig hebben voor hun individuele bedrijven te
kunnen kopen. Banken zijn terughoudend in het verstrekken van leningen aan arme
vrouwen, ze zijn bang dat ze het geld niet terugbetalen. HOLIFE werkt met vrouwengroepen
omdat een vrouw alleen nergens voor in aanmerking komt. Als gevolg van de economische
en sociale/culturele beperking, hebben vrouwen nauwelijks toegang tot land en een eigen
woning. Alles behoort tot hun mannelijke familieleden en/of echtgenoten. Er is nog een ander
probleem waarmee ze geconfronteerd worden in hun zoektocht naar kapitaal. Vóór dat er
een kredietverstrekker kan worden benaderd, vragen de financiële instellingen een
zekerheid, vaak in de vorm van land. Wanneer de aanvrager geen eigenaar is van het land
of van iets anders, dat zou kunnen dienen als onderpand, zal zij geen lening ontvangen.
Geografische belemmeringen spelen ook een belangrijke rol. De meeste van de door onze
organisatie gesteunde vrouwen, leven in ver afgelegen, landelijke gebieden, ver weg van de
bank. Bovendien zijn veel vrouwen niet bekend met de praktijk van geld te besparen. Ze
besteden het geld liever onmiddellijk dan dat ze het over een langere periode bewaren om
bijvoorbeeld te kunnen investeren in nieuw landbouwmateriaal of betere zaden. Door hen te
leren hoe ze hun levensomstandigheden kunnen verbeteren door te sparen en investeringen
te doen met het gespaarde bedrag, is een nuttig middel om armoede te bestrijden.
HOLIFE vindt het belangrijk om vrouwen in groepsverband te ondersteunen in de Upper
West Region. Zij hebben een grote achterstand als gevolg van economische, sociale en
culturele situaties. De wederzijdse informatieoverdracht met onze doelgroepen, maakt
duidelijk dat deze vrouwen niet per se kwetsbaar zijn, maar dat deze achterstand te wijten is
aan armoede en gender-ongelijkheid waardoor zij zich in een achterstandspositie bevinden.

Grace maakt shea-butter

Verkoop tomaten en uien op lokale markt

Werken op het land is zwaar

Bijeenkomst van vrouwengroep voor leningen
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De leidster van de groep ontvangt het geld

Iedere vrouw krijgt haar eigen spaarboekje

Na de bijeenkomst wordt er gedanst

Evelyn Dibaar (HOLIFE) op weg naar huis

Microfinanciering erkent dat arme mensen opmerkelijke bronnen van
energie en kennis zijn, die nieuwe mogelijkheden bieden om markten te
creëren, mensen te benaderen die zijn uitgesloten van de samenleving
en van de arbeidsmarkt en hen de middelen geven om zichzelf te helpen.
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2.2 Fondsenwerving
Voor de fondsenwerving richt EOF zich op particuliere donateurs, maatschappelijke
organisaties, bedrijven en medefinancieringsorganisaties.
Sommige donaties zijn door donateurs geoormerkt voor specifieke projecten, bijv. op het
gebied van onderwijs of landbouw.
Stichting EOF is afhankelijk van giften en daarom zijn we dankbaar en blij met het
vertrouwen en de steun die we ook weer in 2018 hebben ontvangen van:
•
•
•
•
•
•
•
•

Onze trouwe donateurs die ons jaarlijks met een bijdrage steunen;
Onze gevers die graag anoniem willen blijven;
Twee gebruikte, maar goed werkende laptops voor studenten;
De eenmalige donaties, in het bijzonder rondom kerst en nieuwjaar;
De leerlingen van basisscholen de Regenboog en D’n Omgang in Schaijk die tijdens de
Kerstactie een mooi bedrag hebben opgehaald;
Alle taartenbakkers voor de actie “Heel Schaijk Bakt”, de verkoop-vrijwilligers en
leerkrachten die EOF tijdens het Moesland Festival mee hebben geholpen;
De financiële steun van de gemeente Landerd;
De subsidie voor onze projecten en het vertrouwen van Wilde Ganzen.

Moeslands Festival 22 april 2018
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Nieuwjaarsduik 2018
1 Januari 2018 was de eerste Nieuwjaarsduik in Schaijk georganiseerd door camping Hartje
Groen. Er waren veel bezoekers en natuurlijk ook een groot aantal die de duik in het water
wel wilden maken. Jong en oud was aanwezig en na afloop kwam iedereen nog gezellig
bijeen in de verwarmde “huiskamer”. Ook buiten was het gezellig en kon men zich warmen
bij de korfvuren. Er was erwtensoep, koffie met iets lekkers en voor de kinderen warme
chocomel. Gesponsord door UNOX en door de Schaijkse winkeliers en bedrijven. Als eerste
ging Prins Carnaval het water in en daarna de tientallen “durfallen” onder luid gejuich van het
toekijkende publiek. De opbrengst was voor vier goede doelen waaronder EOF.

Prins Bart d’n Urste ging als eerste in het water
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Moeslands Festival 22 april 2018
Op 22 april was het Moeslands Festival. EOF doet ieder jaar mee met een loterij en “Heel
Schaijk bakt”. Vrijwilligers bakken taarten, cup cakes en cakes. De schoolgaande jeugd kan
hun prijsje ophalen bij de stand met de Wilde Ganzen vlag bij het oude Raadhuis.
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Fiets mee met MOV
Vanwege het slechte weer was de Fietstocht van MOV in 2018 niet doorgegaan. Het is een
jaarlijks evenement wat meestal zo’n 350 à 400 deelnemers telt. Jammer voor de organisatie
want het is altijd weer veel werk om de tocht te organiseren.
Kerstactie basisscholen Schaijk
In december werd voor de tweede keer de Kerstactie op de basisscholen in Schaijk
gehouden. Alle leerlingen namen deel aan de "Kerstactie voor een betere wereld" zodat zij
zich bewust worden van de grote verschillen tussen arm en rijk in deze wereld.
Op beide scholen werd door de vier Schaijkse stichtingen -waaronder EOF- een kleine
tentoonstelling ingericht. De kinderen kregen informatie over de projecten waardoor ze zien
dat onderwijs niet vanzelfsprekend is.
Na afloop van de presentatie krijgen ze een envelop mee naar huis waarin ze hun eigen gift
en eventueel die van ouders en bekenden, hoe klein ook, in kunnen doen. Op woensdag 19
december werden de enveloppen ingeleverd en een dag later werd op de scholen tijdens de
Kerstviering de totaalopbrengst bekend gemaakt die bestemd is voor de projecten van de
stichtingen. EOF bedankt het MOV en de scholen voor de prettige samenwerking en
natuurlijk de leerlingen en sponsors van het project.

22

2.3 Publiciteit & Bewustwording
In 2018 hebben we van de volgende media gebruikt gemaakt om onze achterban te
informeren en publiciteit te geven over ons werk.
•

Onze website: www.eofghana.nl;

•

Op Social Media via Facebook en Twitter;
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•

Artikelen in Arena lokaal;

•

Vermelding van EOF op PARTIN de brancheorganisatie voor kleine goede doelen.
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Hoofdstuk 3: Financiën
3.1 Algemene uitgangspunten:
Het uitgangspunt van EOF is om zo min mogelijk kosten te maken. Bestuursleden en
vrijwilligers ontvangen geen geld voor hun werkzaamheden en nemen gemaakte kosten voor
eigen rekening; een aantal kosten zijn onvermijdelijk, zoals bankkosten, webhosting, etc.
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3.2 Jaarrekening 2018
Kijk voor de jaarrekening van 2018 op onze website.
De jaarrekening voldoet aan de eisen die worden gesteld door de Raad voor de
Jaarverslaggeving, richtlijn RJ650 voor kleine fondsenwervende organisaties.

Slotwoord
Hieronder een aantal van onze plannen voor 2019
• Uitbreiding van het project “Studiefonds” om meer leerlingen naar het middelbaar- en
beroepsonderwijs kunnen doorstromen.
• We gaan beginnen met het project “Home Economic, Fashion & Designing and
Catering” waarmee een groep van 10 meisjes en jonge vrouwen zelfstandig verder
kunnen.
• Uitbreiding van het landbouwprogramma.
• In 2019 gaan we starten met het versterken van onze lokale partner DYDA (Duong Youth
and Development Association). Dit doen we samen met Wilde Ganzen via de “Online
Change the Game Academy” met e-learning cursussen, toolkits, inspirerende
succesverhalen en een uitgebreide bibliotheek.
•

De meisjes en vrouwen die mee hebben gedaan aan de cursus weven
hebben allemaal hun diploma ontvangen
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