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Betreft: Project       Vervolgopleidingen Jongeren  
Meerwaarde voor hun toekomst én voor Ghana 

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Wij komen bij uw stichting terecht omdat u onder meer tot doel heeft het welzijn van mensen 
te bevorderen en hun leefomgeving door het verstrekken van financiële bijdragen in 
kleinschalige projecten van derden.  
Algemeen doel van stichting Quashie School Project is: Het bevorderen van welzijn en 
levenskwaliteit door middel van studie/opleiding en begeleiden van de leerlingen van het 
Quashie School Project in Ghana. 
 
De stichting wil leerlingen in Ghana een vervolgopleiding of een beroepsopleiding laten volgen 
en ze hierin zelf een keuze laten maken. De doorstroom van de Junior High School naar de 
Senior High School is laag. Ook vallen veel studenten van Senior High tijdens de opleiding af, 
veelal door financiële problemen. Een eventuele verdere doorstroom naar hoger (tertiair) 
onderwijs is voor vele jongeren en hun ouders helemaal onbegonnen werk….. 
 
We hebben gelukkig al de nodige ervaring opgedaan want er zijn de afgelopen jaren al een 
aantal afgestudeerd dankzij ons Quashie School Project. Daarbij valt op dat leerlingen die een 
hogere opleiding hebben gehad door hun vaardigheden en kennis beter functioneren in hun 
relaties en in de maatschappij.  
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De ambitie voor de komende jaren is om acht huidige leerlingen, door te laten stromen naar 
een vervolgopleiding of de vervolgopleiding al te laten ronden. Dit betekent: 

→ doorstroom van twee leerlingen van Junior- naar Senior High School, 

→ doorstroom van twee leerlingen van Senior High naar Hoger beroepsopleiding, 

→ doorstroom van drie leerlingen van Senior High naar Universitaire opleiding, 

→ afstuderen van één leerling op Hogere beroepsopleiding. 
 
Onze stichting draagt samen met haar achterban in Nederland en Ghana circa €28.500 bij.  
Van de totale kosten (ruim €56.000) zoeken we voor een bedrag ruim €27.500 steun bij 
fondsen. In de periode 2021-2024 draagt u dan bij aan de toekomst van jonge mensen die een 
stap vooruit hebben gezet in en met hun opleiding maar ook aan de toekomst van Ghana.  
 
U kunt bijvoorbeeld kiezen om een leerling een jaar of meerdere jaren (max.3) te steunen: 

▪ Kosten Leertraject Senior High school: €1.580 per jaar 
▪ Kosten Leertraject Hoger Beroepsonderwijs: €1.630 per jaar 
▪ Kosten Universitair onderwijs: €3.350 per jaar 

 
Inmiddels is aan fondssteun een bedrag van ca. €15.000 binnengekomen, zodat nog een tekort 
van €.12.500 resteert. 
 
Uiteraard zijn wij, indien u dit wenst, graag bereid onze aanvraag nader toe te lichten. 
Wij zien uw reactie met veel belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
17 februari 2020 
 
Namens het Bestuur van  
Stichting Quashie School Project, 
 
 

 
 
Marieke Molenaar 
Voorzitter  
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Bijlage 

 
Naam Stichting: Quashie School Project 
Bankrek. IBAN t.n.v. Quashie School Project te Bad Nieuweschans NL80TRIO 0788 8632 23 
RSIN nummer: 860642008 
KvK nummer: 76487784 
SBI code: 94996 – Overige ideële organisaties 
https://www.quashieschoolproject.nl/ 
https://www.facebook.com/quashieschoolproject/ 
info@quashieschoolproject.nl 
 
Adres 
Voorstraat 43 
9693 EE Bad Nieuweschans 
 
Het bestuur 
Marieke Molenaar - Voorzitter 
Stef Jacobs - Secretaris / Penningmeester 
Rachel Kühr - Bestuurslid (PR) 
 
Contactpersoon voor dit project  
Nederland: 
Moniek Jacobs 
T: +31 (0)6 202 819 79 
info@quashieschoolproject.nl 
 
Ghana: 
Isaac Darko-Mensah 
Diamond Estate, Abokobi Teiman 
GE-019-3424 Accra 
mobiel: +233 27 740 0007 
 
Referenties 
Fienk Jansen 
Vlinderstraat 57 
5345 EA  Oss 
fienkjansen@gmail.com 
06 2096 1853 
Relatie: Donateur 
 
Ellen Seldenthuis 
Postbox 1406 

https://www.quashieschoolproject.nl/
https://www.facebook.com/quashieschoolproject/
mailto:info@quashieschoolproject.nl
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Tamale Ghana 
ellenseldenthuis@yahoo.co.uk 
+233 50-3192442 
Relatie: ambassadeur Stichting Adwuma Ye 


