
Gegevens ANBI 2014. 
 
De naam van de Stichting:  Mariette’s Child Care 
 
Vestegingsplaats:   Castricum 
 
Fiscaal nummer:   8142.03.486 
    De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 

KvK nummer: 37114224 
 
 
Contactgegevens:   mw. J.M. van Dijck 
    Bloemgaarde 48 
    1902 HE Castricum 
    0251-651782 
    06-42145775 
    info@mchildcare.nl 
 
Het bestuur:   Marjo van Dijck,  voorzitter 
    Jeroen Boekel,  secretaris 
    Gerrit Krouwel,  penningmeester 
    Zie ook bestuur op www.mchildcare.nl 
 
Het beleidsplan: 
 

1. Inleiding 
Dit beleidsplan is opgesteld om aan alle betrokkenen bij Stichting Mariette’s Child Care (MCC) een 
inzicht te geven in wat de doelstellingen zijn van MCC en binnen welke structuur en met welke 
middelen wij deze doelstellingen willen realiseren. 
De Stichting is de afgelopen jaren enorm gegroeid. De afhankelijkheid van een beperkt aantal 
personen blokkeert de verdere ontwikkeling. Een structurele inzet van meer personen en het verdelen 
van (uitvoerende) is gewenst en noodzakelijke, ook voor de continuïteit van de Stichting.  
Een duidelijke structuur, afbakening van taken en verantwoordelijkheden zijn noodzakelijk. Planmatig 
opereren, in relatie tot de doelstellingen, is onontbeerlijk geworden.  

Stichting Mariëtte’s Child Care is opgericht in 2004 om het werk, van de toen twintigjarige Nederlandse 
Mariëtte Krouwel, in Ghana te ondersteunen. Na haar huwelijk met de Ghanese pastor Moses Asagbo in 
2006 zijn ze samen gaan werken in de provincie plaats Sunyani. Het was hun droom om een kindertehuis op 
te richten om zo de minst bedeelde kinderen in de omgeving van Sunyani te kunnen helpen.  
 

Het kindertehuis is in juli 2006 geopend in een gehuurde woning waarin in eerste instantie 26 kinderen zijn 
opgevangen. Daarna is het nieuwe Hanukkah Children’s Home gebouwd, met veel steun uit Nederland. De 
nieuwe gebouwen zijn op 1 maart 2008 opgeleverd en in gebruik genomen.  

Naast de gebouwen van het kindertehuis is er een huis met 6 kamers voor de vrijwilligers. Dit gebouw 
is belangrijk voor het deels selfsupporting maken van Hanukkah. 
 

2. Doelstelling MCC  
Het ondersteunen van het werk van Mariëtte Asagbo-Krouwel en Moses Asagbo bij hun werk in het 
kindertehuis Hanukkah in de provincie plaats Sunyani in Ghana, door middel van het werven van 
inkomsten en vrijwilligers. 
 
We streven naar een organisatie die voor een deel selfsupporting is. Hanukkah kan nog niet zonder 
hulp vanuit Nederland. 
 
Er is een aanzet om zelf inkomsten te verwerven door: 

 De bouw van een vrijwilligershuis; 

 De bouw van een graanmolen en bakoven (in 2012 nog niet operationeel); 

 Goede samenwerking met de Gemeente Sunyani, mogelijk ook financiële steun in de toekomst. 

 De mogelijkheid om winkeltjes te starten bij Hanukkah, de ruimten zijn aanwezig. 

 De aankoop van grond voor het realiseren van een school bij Hanukka. De school is bestemd voor 
de kinderen van Hanukkah en voor de kinderen uit de omgeving. 
In 2012 is gewerkt aan de bouw van een school, de eerste verdieping is gereed. 
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De school zal worden opgeleverd eind 2013. Verwacht wordt dat de school op termijn een bron van 
inkomsten zal zijn voor Hanukkah, d.m.v. schoolgeld naar draagkracht van de ouders. 

 
 

3. Organisatiestructuur algemeen  
De organisatie van MCC bestaat uit een Bestuur en  Commissies. 
Voor een organisatieschema verwijzen wij naar hoofdstuk 7. 
 
Het Bestuur 
Het Bestuur bestaat, ten minste, uit de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. 
 
Commissies 
Elke Commissie is verantwoordelijk voor een bepaald werkterrein en heeft binnen het Bestuur een 
vast (primair) aanspreekpunt. Elke Commissie bestaat tenminste uit een voorzitter en een aantal 
leden. 
 
In hoofdstuk 5 staat een uitgebreidere beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van het 
Bestuur en de Commissies. 
 

4. Visie op Bestuur 
De Bestuurlijke visie binnen MCC is als volgt: 
Het Bestuur zet de lijnen uit, gevoed door de informatie vanuit de Commissies en de leden van de 
Stichting. Voor de realisatie ervan zijn Commissies ingesteld. Deze voeren uit en rapporteren terug 
naar het Bestuur over de voortgang en de resultaten. 
Van de Commissies wordt tevens verwacht, dat zij op hun eigen terrein en niveau:  

 zelfstandig handelen; 

 beslissingen nemen; 

 beleidsvoorstellen doen, in relatie tot hun werkterrein. 
Het Bestuur coördineert, faciliteert en controleert, weegt belangen af en neemt beslissingen indien 
belangen (van verschillende Commissies) tegenstrijdig zijn. Het Bestuur tekent de contracten met 
derden. 
Het Bestuur in totaliteit is eindverantwoordelijk voor ‘het reilen en zeilen’ van de Stichting.  
 

5. Het Bestuur 
 

5.1 Samenstelling  
Het Bestuur dat ten minste bestaat uit een Voorzitter, Penningmeester en Secretaris, is in totaliteit 
eindverantwoordelijk voor ‘het reilen en zeilen’ van de Stichting.  
 

5.2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  
Algemeen: 

 Het Bestuur is het ‘gezicht naar buiten’ en draagt binnen en buiten de Stichting de Doelstelling 
van de Stichting uit; 

 Het Bestuur zet de beleidslijnen voor de Stichting uit, ondersteunt de Commissies  bij het 
uitvoeren van haar werkzaamheden en controleert de uitvoering van het beleid; 

 Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting in het contact met externe instanties; 

 Onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur wordt een jaarkalender opgesteld. In deze 
kalender staat vermeld welke activiteit, onder de verantwoordelijkheid van welke Commissie, 
wanneer wordt uitgevoerd. Het doel van deze jaarkalender is: 
 Inzicht te geven aan de leden van MCC over de activiteiten van de Stichting; 
 Inzicht hebben in de cashflow van activiteiten die sponsorgelden opleveren, zorgen voor 

spreiding van de activiteiten over het jaar en voorkomen een belasting voor andere 
Commissies; 

 
Daarnaast heeft elk van de Bestuursleden een aparte set van Taken, Bevoegdheden & 
Verantwoordelijkheden. 
 
Voorzitter 
De taken die onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter horen, zijn: 

 Voorzitten van de Bestuursvergaderingen; 

 Voorzitten van de vergaderingen met de Commissievoorzitters; 

 Vertegenwoordiger van MCC naar externe instanties (representaties); 

 Verantwoordelijk voor het opstellen van vergaderagenda. 
 
Penningmeester 
De taken die onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester horen, zijn: 



 Operationele aansturing van de financiële administratie: 
- Factureren en Debiteurenbewaking; 
- Betalen van rekeningen en Crediteurenadministratie; 
- Administratie van geldstromen van de verschillende Commissies en activiteiten; 

 Primair verantwoordelijk voor de financiële administratie. Het Bestuur is eindverantwoordelijk; 

 Opstellen van de financiële rapportage zowel intern binnen de Stichting als naar externe partijen 
zoals Belastingdienst, Goede doelenorganisaties e.d.; 

 Opstellen van begrotingen. 
 
Secretaris: 
De taken die onder de verantwoordelijkheid van de secretaris horen, zijn: 

 Notuleren van vergaderingen (Bestuursvergadering, bijeenkomsten met Commissievoorzitters); 

 Verzorgen van de correspondentie van het Bestuur, zowel inkomend als uitgaand; 

 Beheren van het archief van de Stichting, zowel correspondentie als historisch archief. 
 

5.3 Vergaderfrequentie 
Het Bestuur vergadert volgens een in onderling overleg, vastgesteld schema. Een agenda bewaakt de 
structuur van de vergadering. Periodiek is er een overleg met de voorzitters van de Commissies. 
De secretaris notuleert deze bijeenkomsten en zorgt voor verspreiding van verslag en actielijst. 
 

5.4 Relaties van het Bestuur met de Commissies 
Het Bestuur faciliteert de Commissies bij het uitvoeren van haar taken.  
Alle Commissies hebben een functionele lijn met één van de leden van het Bestuur. De rol van het 
Bestuurslid in deze is: 
- Contactpersoon tussen Commissie en Bestuur. Op deze manier is informatie snel beschikbaar 

voor beide partijen; 
- Aanspreekpunt voor de Commissies voor lopende zaken; 
- Aanspreekpunt voor de Commissie, in geval van snelle besluitvorming;  
- Ondersteunend voor de Commissie bij de uitvoering van haar taken; 
- Betrokken bij de voorbereiding van belangrijke voorstellen & besluiten van de Commissie. 
De verdere invulling van deze rol is een afstemming tussen Bestuurslid en betreffende Commissie. 
Per Commissie zal de rol in de praktijk verschillend in gevuld kunnen zijn. Dit zal mede afhangen van: 
- Takenpakket van de Commissie 
- ‘volwassenheid’ van de Commissie. 
 

5.5 Rapportages 
Rapportages naar Commissies 
Het Bestuur verzorgt de volgende rapportages naar de Commissies 

 Notulen van de Bestuursvergaderingen; 

 Actielijsten van de Bestuursvergaderingen; 

 Agenda van de Bestuursvergaderingen; 

 Voortgangsrapportages van het Bestuur, ter voorbereiding van de vergaderingen van Bestuur en 
Commissies. 

 
Rapportages naar de vrijwilligers, sponsors, goede doelenorganisaties en geïnteresseerden van de 
Stichting 
Het Bestuur verzorgt de volgende rapportage naar de leden van de Stichting: 

 Op de website rapporteert het Bestuur regelmatig over de ontwikkelingen binnen de Stichting en  
besteedt het Bestuur aandacht aan de diverse activiteiten; 

 Jaarverslag, zowel van de secretaris als van de penningmeester.  
 

6 Jaarplan, Begroting en Jaarverslag 
 

6.1 Jaarplan 
Jaarlijks wordt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur een jaarplan opgesteld. Op basis van 
de huidige situatie en de ervaringen van het afgelopen seizoen wordt, in relatie tot de Doelstelling van  
MCC dit jaarplan opgesteld. 
Het jaarplan beschrijft de speerpunten van de Stichting voor het komende jaar. De verschillende 
Commissies leveren informatie voor het  jaarplan op en deze informatie wordt samengevoegd met de 
acties die het Bestuur definieert. 
 

6.2 Begroting 
Het jaarplan is voor de Commissies en het Bestuur de basis voor het opstellen van de begroting voor 
het komende seizoen. De Commissies stellen zelf een begrotingen op voor de activiteiten die zij voor 
het komende seizoen  hebben gepland.  



De penningmeester verwerkt alle deelbegrotingen samen met de lopende verplichtingen en 
opbrengsten geconsolideerd in een begroting. 
 
 
 

6.3 Jaarverslag 
Het Bestuur en alle Commissies stellen voor de rapportage een jaarverslag op. In dit jaarverslag 
rapporteert men over de resultaten van de activiteiten van het afgelopen jaar en legt men 
verantwoording af. 
De secretaris consolideert deze verslagen stelt een totaal jaarverslag op. Dit jaarverslag is bestemd 
voor Belastingdienst, Goede doelenorganisaties e.d. Een geconsolideerd jaarverslag is beschikbaar 
voor de vrijwilligers en andere geïnteresseerden en staat vermeld op de website. 
 

7. Organisatiestructuur 
  

Bestuur  Fondswerving en PR & 
Communicatie 

 

    

  Vrijwilligers 
 

 

 
8. Commissies 

 
8.1 Fondswerving en PR & Communicatie 

Doelstelling 
De Commissie draagt zorg voor: 

 Het verwerven van nieuwe sponsors en het onderhouden van contacten met de bestaande 
sponsors; 

 Het verzorgen van de publiciteit over MCC in brede zin; 

 De redacties van de Website, nieuwsbrief en andere externe communicatie vallen onder de 
verantwoordelijkheid van PR en Communicatie.  

 
Samenstelling 
De Commissie bestaat minimaal uit vijf personen: 

 Voorzitter, aanspreekpunt voor het Bestuur en belast met een aantal uitvoerende taken; 

 3 Commissieleden, belast met uitvoerende taken; 

 Secretariaat, belast met factureren, maken van verslagen en dergelijke.  
 
De verdeling van de uitvoerende taken tussen de leden van de Commissie is een verantwoordelijkheid 
van de Commissie. 
 
Plaats in de organisatie 

De Commissie is direct verantwoording schuldig aan het Bestuur. Binnen het Bestuur is één persoon 
het primaire aanspreekpunt voor de Commissie in verband met operationele afspraken, beslissingen 
en contacten. 
 
Resultaat 

 Inkomsten aan sponsorgelden die in balans is met de ontwikkelingen van MCC en afgestemd op 
het beleid van de Stichting op lange(re) termijn; 

 Optimale samenwerking tussen sponsors en MCC met als doel langdurige samenwerking tussen 
beide partijen; 

 Sterke binding tussen MCC en de sponsors; Publicaties van MCC-gerelateerde evenementen in 
de regionale pers; 

 Publicaties over MCC in de regionale pers waardoor een grote naamsbekendheid van MCC in de 
regio ontstaat; 

 Interne informatieverstrekking aan de vrijwilligers, sponsors en goede doelen organisaties over de 
ontwikkelingen van de Stichting door middel van een nieuwsbrief; 

 Een actuele website. 
 
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 Verwerven van sponsors; 

 Onderhouden van contacten met de sponsors; 

 Organiseren van evenementen en bijeenkomsten voor de sponsors om relatie tussen sponsors en 
MCC te versterken; 



 (Zorgen voor het) organiseren van evenementen en bijeenkomsten voor het verwerven van 
(Sponsor)inkomsten; 

 Uitwerken van de resultaten die voortvloeien uit de contracten; 

 Verzorgen van publicaties over (ontwikkelingen, gebeurtenissen en evenementen  bij) MCC; 

 Ondersteunen van vrijwilligers bij het schrijven van artikelen voor de regionale pers (vertrek, 
werving gelden, ervaringen), door middel van een aantal standaardteksten in concept die de 
vrijwilliger kan gebruiken; 

 Idem voor het doen van een presentatie, door middel van een basispresentatie in Powerpoint en 
Prezi. 

 
Vergaderfrequentie 
Door de Commissie zelf te bepalen, maar minimaal 4x per jaar.  
 
Rapportage 

 Notulen en afsprakenlijst voor eigen gebruik; 

 Rapportage aan het Bestuur en overige Commissies, in het kader van het overleg dat periodiek 
plaatsvindt tussen het Bestuur en de voorzitters van alle Commissies.  

 Deze rapportage is in lijn met de (lay out en onderwerpen) van het Jaarplan van de Commissie; 

 Jaarverslag voor de Jaarvergadering.  

 Het Jaarverslag blikt terug op de werkzaamheden van Commissie over het afgelopen jaar. 

 Deze rapportage is in lijn met de (lay out en onderwerpen) van het Jaarplan.  

 Jaarplan.  

 Het Jaarplan geeft de Stichting inzicht in de geplande activiteiten van de Commissie voor het 
komende seizoen. 

 
Communicatie 
De Commissie communiceert met de volgende partijen binnen en buiten de Stichting: 

 Het Bestuur over het ‘reilen en zeilen’ van de Commissie (vergaderingen, verslagen en Jaarplan, 
inkomsten en uitgaven) 

 Sponsors over het ‘reilen & en zeilen’ van de Commissie, MCC  en de  samenwerking tussen 
Stichting en sponsors; 

 Vertegenwoordigers uit de Commissies van MCC om specifieke wensen mogelijk te kunnen 
vertalen naar externe communicatiemogelijkheden; 

 Regionale pers in relatie tot de artikelen over de Stichting die geplaatst worden; 

 De Commissie verzorgt externe rapportage over vrijwilligers, gebeurtenissen en evenementen in 
de regionale pers; 

 De redacties van de nieuwsbrief, website van MCC. 
 
Middelen 
De Commissie beschikt over de volgende middelen: 

 Budget; 

 Sponsorevenementen en -bijeenkomsten; 

 Sponsorboek; 

 Mailing; 

 Sponsorpagina Website;  

 Website; 

 Nieuwsbrief; 

 Regionale kranten en periodieken. 
 
Begroting 
De Commissie stelt jaarlijks een opgave van de kostenraming voor de inkomsten en uitgaven in relatie 
tot de sponsoring.  
Het uiteindelijke saldo komt ter beschikking van MCC. 
 

8.2 Vrijwilligers 
Doelstelling 
De Commissie draagt zorg voor: 

 Het werven en selecteren van (nieuwe) vrijwilligers die voor een bepaalde periode in Hanukkah 
werkzaam willen zijn; 

 Het beschikbaar zijn voor vrijwilligers die in Ghana verblijven, als primair aanspreekpunt, indien 
noodzakelijk; 

 Het houden van een evaluatiegesprek met de vrijwilligers die terugkeren uit Ghana; 

 Het onderhouden van de contacten met vrijwilligers, met als doel het blijvend binden van 
vrijwilligers aan MCC en Hanukkah; 



 Het onderhouden van de contacten met sympathisanten, met als doel het blijvend binden van 
sympathisanten aan MCC en Hanukkah; 

 Het werven van vrijwilligers voor speciale activiteiten, zoals bijvoorbeeld het verzamelen van 
goederen, het helpen inruimen van een container en het bemensen van een stand op festivals, 
waar MCC aanwezig is. 
 

Samenstelling 
De Commissie bestaat minimaal uit drie personen: 

 Voorzitter, aanspreekpunt voor het Bestuur en belast met een aantal uitvoerende taken; 

 2 Commissieleden, belast met uitvoerende taken.  
 
De verdeling van de uitvoerende taken tussen de leden van de Commissie is een verantwoordelijkheid 
van de Commissie. 
 
Plaats in de organisatie 
De Commissie is direct verantwoording schuldig aan het Bestuur. Binnen het Bestuur is één persoon 
het primaire aanspreekpunt voor de Commissie in verband met operationele afspraken, beslissingen 
en contacten. 
 
Resultaat 

 Beschikbaarheid van vrijwilligers in Hanukkah die in balans is met behoeften van Hanukkah, de 
ontwikkelingen van MCC en afgestemd op het beleid van de Stichting op lange(re) termijn; 

 Optimale samenwerking tussen vrijwilligers en MCC met als doel langdurige betrokkenheid tussen 
beide partijen; 

 Sterke binding tussen MCC en de vrijwilligers. 
 
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 Verwerven van vrijwilligers; 

 Onderhouden van contacten met de vrijwilligers; 

 Organiseren van evenementen en bijeenkomsten voor de vrijwilligers om relatie tussen 
vrijwilligers en MCC te versterken; 

 In samenwerking met de Commissie Fondsenwerving en PR & Communicatie, het ondersteunen 
van vrijwilligers bij het schrijven van artikelen voor de regionale pers (vertrek, werving gelden, 
ervaringen; 

 Het werven van vrijwilligers voor speciale activiteiten. 
 

Vergaderfrequentie 
Door de Commissie zelf te bepalen, maar minimaal 4x per jaar.  
 
Rapportage 

 Notulen en afsprakenlijst voor eigen gebruik; 

 Rapportage aan het Bestuur en overige Commissies, in het kader van het overleg dat periodiek 
plaatsvindt tussen het Bestuur en de voorzitters van alle Commissies.  

 Deze rapportage is in lijn met de (lay out en onderwerpen) van het Jaarplan van de Commissie; 

 Jaarverslag voor de Jaarvergadering.  

 Het Jaarverslag blikt terug op de werkzaamheden van Commissie over het afgelopen jaar. 

 Deze rapportage is in lijn met de (lay out en onderwerpen) van het Jaarplan.  

 Jaarplan.  

 Het Jaarplan geeft de Stichting inzicht in de geplande activiteiten van de Commissie voor het 
komende seizoen. 

 
Communicatie 
De Commissie communiceert met de volgende partijen binnen en buiten de Stichting: 

 Het Bestuur over het ‘reilen en zeilen’ van de Commissie (vergaderingen, verslagen en Jaarplan, 
inkomsten en uitgaven) 

 Vrijwilligers over het ‘reilen & en zeilen’ van de Commissie; 

 Vrijwilligers over activiteiten die bestemd zijn voor de vrijwilligers, zoals de jaarlijkse 
vrijwilligersdag; 

 Vrijwilligers over speciale activiteiten, waarbij ondersteuning van vrijwilligers is gewenst. 
 
Middelen 
De Commissie beschikt over de volgende middelen: 

 Budget; 

 (mail)adressenlijst met de gegevens van de vrijwilligers. 
 



Begroting 
De Commissie stelt jaarlijks een opgave van de kostenraming voor de inkomsten en uitgaven in relatie 
tot de sponsoring.  
Het uiteindelijke saldo komt ter beschikking van MCC. 
 

9. Ambassadeurs 
MCC heeft twee soorten ambassadeurs: 
 
Ambassadeur BN 
Selma van Dijk, presentatrice van o.a. Hart van Nederland, is ambassadrice van MCC. Via haar is er 
een ingang naar  landelijke bekende personen, instanties en organisaties. Hiervan wordt gebruik 
gemaakt voor fondsenwerving en verkrijgen van publiciteit. 
 
Ambassadeur 
Deze ambassadeur is te beschouwen als een ‘vrijwilliger van het jaar’. Elk jaar kiest MCC, in overleg 
met Mariette en Moses een persoon of twee partners, die als dank voor hun inspanningen voor MCC 
en Hanukkah, benoemd worden tot ambassadeur. Aan deze functie zijn formeel geen taken 
verbonden; het betreft een erefunctie.  
 
Het beloningsbeleid: 
 
Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Mariette’s Child Care ontvangen geen beloning voor 
hun werkzaamheden. Alleen de noodzakelijke werkelijke kosten worden vergoed. In de begroting 
wordt rekening gehouden met maximaal 4% bestuurskosten. 
 
Doelstelling van de Stichting Mariëtte’s Child Care: 
 
Het ondersteunen van het werk van Mariëtte Asagbo-Krouwel en Moses Asagbo bij hun werk in het 
kindertehuis Hanukkah in de provincie plaats Sunyani in Ghana.  
 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 

Stichting Mariëtte’s Child Care is opgericht in 2004 om het werk, van de toen twintigjarige Nederlandse 
Mariëtte Krouwel,  in Ghana te ondersteunen. Na haar huwelijk met de Ghanese pastor Moses Asagbo in 
2006 zijn ze samen gaan werken in de provincie plaats Sunyani.  Het was hun droom om een kindertehuis 
op te richten om zo de minst bedeelde kinderen in de omgeving van Sunyani te kunnen helpen. Het 
kindertehuis is in juli 2006 geopend in een gehuurde woning waarin in eerste instantie 26 kinderen zijn 
opgevangen. Daarna is het nieuwe Hanukkah Children’s Home gebouwd, met veel steun uit Nederland. De 
nieuwe gebouwen zijn op 1 maart 2008 opgeleverd en in gebruik genomen.  

Naast de gebouw van het kindertehuis is er een vrijwilligershuis gerealiseerd met 4 kamers voor 
vrijwilligers en 2 guestrooms. Dit gebouw is belangrijk voor het deels self-supporting van Hanukkah. 
 
Hanukkah Children’s Home 
 
Eind 2013 hadden Mariëtte en Moses de zorg over 42 kinderen in het kindertehuis. De leeftijd van deze 
kinderen varieert van 0-19 jaar. Een aantal van deze kinderen heeft extra zorg nodig door een lichamelijke 
en/of geestelijke beperking. De kinderen die opgevangen worden binnen Hanukkah Children’s Home zijn 
wees of hebben ouders die niet voor hun kunnen zorgen door ernstige armoede of psychische problemen.  
Buiten de zorg voor de kinderen in Hanukkah, spelen Mariëtte en Moses een grote rol voor ongeveer 
20 kinderen buiten het kindertehuis, door hun financieel te steunen in hun eigen omgeving.  
Per jaar komen zeker 30 tot 40 vrijwilligers naar Ghana om Mariëtte en Moses hulp te bieden bij hun werk. 
Tegen betaling van bemiddelings- en verblijfskosten kunnen zij ongeacht leeftijd, opleiding of tijdsduur 
in Hanukkah verblijven, een ervaring voor de rest van hun leven! Tevens is deze voorziening een 
inkomstenbron voor Hanukkah. 

Medische post 

Tijdens hun werk worden Mariëtte en Moses regelmatig geconfronteerd met het nodeloos overlijden 
van kinderen en volwassenen, door een gebrek aan goede, betaalbare medische hulp. De mensen in 
Sunyani zijn arm en voor hulp in het ziekenhuis moet worden betaald. Voor veel mensen is het 
hierdoor niet mogelijk om naar het ziekenhuis te gaan. Om deze mensen te kunnen helpen is er een 
medische post gebouwd op het terrein van het weeshuis. De bouw van de medische post is in het 
voorjaar van 2010 afgerond en was in 2011 volledig operationeel.  



Twee verpleegkundigen, die in dienst zijn van Hanukkah Children’s Home, werken vanuit deze 
medische post niet alleen om hulp te verlenen aan de kinderen van Hanukkah, maar ook aan de 
allerarmste gezinnen uit Sunyani en omgeving. Door de armoede die er heerst in Ghana zijn er veel te 
veel kinderen die overlijden aan malaria.  

Ook zijn er in Ghana, zoals in elk land, veel kinderen met een aangeboren afwijking. Voor ouders is dit vaak 
een grote last, omdat er meestal geen geld is om goed te onderzoeken wat er aan de hand is, laat staan het 
kindje een behandeling te bieden die nodig is.  
De verpleegkundigen van Hanukkah Children’s Home hebben in dit soort gevallen een signalerende functie. 
De verpleegkundigen bieden de eerste zorg en onderzoeken daarna samen met Mariëtte en Moses of een 
verwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk is. Ook wordt bekeken of hulp bij de betaling van de kosten 
mogelijk is. 
Door  verpleegkundigen in dienst te nemen en aandacht voor dit project te vragen in Nederland, hopen 
Mariëtte en Moses in de toekomst veel mensen te kunnen helpen.  
  
Overige activiteiten 
 
We streven naar een organisatie die voor een deel self-supporting is. Hanukkah kan niet zonder hulp 
vanuit Nederland. 
 
Er is een aanzet om zelf inkomsten te verwerven door: 
 
-  Het realiseren van een moestuin, (de kinderen leren tevens hun eigen groenten verbouwen). 
-  De bouwen van een vrijwilligers – en guesthouse. 
-  De bouw van 2 winkeltjes bij Hanukkah, Ghanese producten en etenswaren. 
-  De bouw van een graanmolen en bakoven. 
-  De aankoop van grond voor het realiseren van een school bij Hanukkah. 
-  In november 2011 is gestart met de bouw van een school. 
-  Een schapenboerderij met een woongebouw voor de herder. 
-  De start van een aannemersbedrijf geleid door Moses Asagbo 
 
De school zal worden opgeleverd medio 2014. Verwacht wordt dat de school op termijn een bron van 
inkomsten zal zijn voor Hanukkah. 
 
 

Overzicht inkomsten en 
uitgaven 2009 - 2012     

     

omschrijving  2009 2010 2011 2012 

          

Totaal inkomsten sponsoren 236.373,12 171.413,00 182.999,62 179.110,75 

Subsisie NCDO 0,00 4.307,00 0,00 0,00 

Rente op bankrekeningen 1.373,20 1.854,41 1.686,72 1.338,01 

Totaal inkomsten  237.746,32 177.574,41 184.686,34 180.448,76 

          

Inkomsten per project sponsoren         

Nieuwbouw vrijwilligershuis 44.370,95       

Nieuwbouw medische post 24.003,37 43.099,77     

Nieuwbouw school     55.832,58 56.925,62 

Exploitatie medische post 3.000,00 3.000,00 6.036,80 7.857,15 

Exploitatie kosten Hanukkah 35.769,23 66.008,42 52.334,74 57.038,34 

Lease bedje 5.749,50 8.816,29 5.610,00 8.666,00 

Schoolfonds 10.545,00 6.168,85 8.849,00 11.480,00 

Bank opbrengsten 1.373,20 1.854,41 1.686,72 1.338,01 

Reiskosten fam. Asagbo 7.050,00 10.555,00 14.280,00 5.600,00 

Bijdrage vrijwilligers 12.416,94 17.353,10 16.348,00 20.467,50 

Bemiddelingskosten vrijwilligers 4.000,00 3.100,00 4.450,00 6.400,00 

Wijlens fonds 600,00 600,00 600,00 600,00 



Bijzondere projecten         

Loop voor Hoop 79.790,00       

Project Steffie   13.378,81     

Obrumi, Obruni, boek Dijkers 9.078,13 3.639,76 5.667,00 841,20 

Diverse projecten     12.991,50 3.234,94 

          

Totaal uitgaven 167.871,27 163.981,97 208.156,71 211.289,23 

          

Uitgaven per project         

Nieuwbouw vrijwilligershuis 35.810,02       

Nieuwbouw medische post 28.585,68 10.000,00     

Nieuwbouw school     22.000,00 50.000,00 

Nieuwbouw Obuasi     22.000,00   

Containers en auto's 15.000,00   19.582,00   

Bestuurskosten 6.784,32 6.158,46 9.514,02 7.539,46 

Exploitatie kosten Hanukkah 35.388,93 66.506,22 61.222,14 77.875,47 

Exploitatie vrijwilligershuis   3.886,46 6.038,99 3.804,11 

Exploitatie medische post 3.000,00 22.100,00 9.200,00 6.349,84 

Schoolfonds 3.500,00 7.312,81 20.000,00 32.606,75 

Bankkosten 553,25 678,81 992,16 823,02 

Onkosten vergoeding fam. Asagbo 6.836,72 18.507,82 11.213,45 4.371,25 

Reiskosten fam. Asagbo 6.949,00 15.665,31 13.396,02 8.011,96 

Bemiddelingskosten vrijwilligers 4.000,00 3.400,00 4.000,00 6.045,97 

Wijlens fonds 600,00 1.600,00 900,00 900,00 

Bijzondere projecten         

Loop voor Hoop 12.074,55       

Project Steffie   8.166,08     

Obrumi, Obruni, boek Dijkers 5.788,80   1.848,00   

Aankoop grond voor vee project 3.000,00       

Bestuursreis reis     1.717,06 1.002,24 

Sponsorendag     3.549,84   

Kerstactie     825,07 750,00 

Aanleg waterleiding       5.000,00 

Bouw woning in dorp       3.500,00 

Diverse kleine uitgaven     157,96 2.709,16 

          

Saldo Inkomsten - Uitgaven 69.875,05 13.592,44 -23.470,37 -30.840,47 

 


