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1. De stichting: Macina Foundation 

 
De Macina Foundation is een Nederlandse non-gouvernementele organisatie met een ANBI 
status. Het doel van de stichting is kinderen te ondersteunen door middel van onderwijs en 
hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 
In Ghana is ICT een verplicht vak op de basisschool. Veel scholen hebben echter geen 
computers waardoor kinderen dingen over een computer leren uit een boek of uit het hoofd. 
Ze hebben geen computers in hun omgeving om zelf te leren hoe en wat je met dit apparaat 
kan doen. 
In 2012 heeft de Macina Foundation In Kokrobite, een dorp aan de kust, gelegen in de regio 
van Accra, een eerste ICT Centre voor alle kinderen en scholen in de omgeving geopend. 
Eind 2017 was er een nieuw en groter gebouw voor de school klaar met een bibliotheek. 
Door de samenwerking met Maxim Nyansa werkt de leraar sinds 2018 via een smartboard 
en een online ICT lesmethode. Inmiddels hebben honderden kinderen daar hun eerste 
praktische computervaardigheden opgedaan. Iedereen in Kokrobite is erg blij met het 
centrum. 
Vanaf 2018 hebben we op meerdere scholen in Ghana computerlabs gebouwd en ingericht. 
De Ghanese organisatie Maxim Nyansa levert computers, een smartboard en de ICT training 
voor de leraren. Tevens hebben we sinds 2019 een samenwerking met AMO programme, 
een Ghanese organisatie die lesmaterialen maakt en trainingen verzorgt om het actief, 
creatief en praktisch leren te bevorderen op scholen.  
De Macina Foundation steunt scholen in Ghana van alle gezindten. 
 
De naam ‘Macina’ verwijst naar het koninkrijk dat zich heeft ontwikkeld vanuit het Ghanese 
koninkrijk (ca. 830 - ca. 1235) dat ooit regeerde over een groot deel van Noordwest-Afrika. 
Het Macina koninkrijk bevond zich in het huidige Mali van 1818-1862. ‘Macina’ weerspiegelt 
het voornemen van de stichting om de trots van kinderen met beperkte 
scholingsmogelijkheden te herstellen. 
 

 

 

 

Motto: “We moeten ergens beginnen om ergens te komen” 

en 

“Knowledge is power” 
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2. Visie 

 
Een van de belangrijkste ‘Rechten van het Kind’ vormt het recht op onderwijs.1 Veel kinderen 
in Ghana zijn echter verstoken van dit essentiële recht als gevolg van armoede en/of de 
dood van hun ouders. De Macina Foundation beschouwt het verdedigen van dit recht op 
onderwijs als belangrijkste uitgangspunt bij het realiseren van haar doelen. 
Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen die dit recht op onderwijs bemoeilijken of 
verhinderen, maar tegelijkertijd kan goed onderwijs deze problemen (op den duur) deels 
voorkomen. 
Zo is werkloosheid van ouders een van de belangrijkste oorzaken van armoede en 
schooluitval van kinderen, die vervolgens vaak noodgedwongen uitwijken naar (rijkere) 
stedelijke gebieden om hun overlevingskansen te verhogen. In Ghana zwerven veel kinderen 
op straat, veelal variërend in de leeftijd van 10 -15 jaar, en zij hebben allerlei baantjes om te 
overleven. Naar schatting leven er alleen al in de hoofdstad Accra ongeveer 20.000 
straatkinderen.2 
Naast werkloosheid veroorzaakt de dood van een kostwinner binnen het gezin een grote 
klap voor de ontwikkeling van kinderen en hun familie. Andere familieleden nemen de zorg 
voor de kinderen vaak over, maar – als gevolg van werkloosheid en gebrek aan hulpbronnen 
– lukt dit vaak onvoldoende. 
Behalve door deze interne problemen zijn kinderen uit arme huishoudens vaak extra 
kwetsbaar voor externe bedreigingen, zoals prostitutie, drugsdeal en (andere) vormen van 
criminaliteit. Al deze factoren vormen ook een bedreiging voor de sociaaleconomische 

ontwikkeling van de Ghanese gemeenschap als geheel, zo ook in de regio van Accra. 
 
Onderwijs kan, als interveniërende factor, een grote (positieve) impact hebben op de 
sociaaleconomische omstandigheden van kinderen en hun ouders. Indien er één kind in de 
familie is die kan lezen en schrijven, dan betekent dit een grote stap voorwaarts voor het 
hele gezin: dat kind krijgt immers toegang tot informatie die anders mogelijk onbereikbaar 
bleef. 

 
 Leerlingen in Kokrobite, Ghana   ICT Centre Macina in Kokrobite

 
1 VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (1989), Unicef. 
2 Beauchemin, E. (1999). The Exodus: The growing migration of children from Ghana's rural areas to the urban 
centers. CAS & Unicef. 
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3. Missie 
 
De Macina Foundation biedt onderwijskundige hulp aan kinderen in Ghana. Dit doet Macina 
voor alle kinderen, ongeacht hun religie of culturele achtergrond. Door scholen en kinderen 
de mogelijkheid van praktisch ICT onderwijs te bieden, kunnen ze hun kansen op werk in de 
toekomst vergroten. 

 

  
  
 

De stichting streeft ernaar een veilig domein te scheppen waarin kinderen zich geaccepteerd 
voelen, geïnspireerd worden en waar ze gedegen (computer)onderwijs krijgen gedurende 
een korte of lange periode. De Macina Foundation wil op die manier een duurzame bijdrage 
leveren aan het ontwikkelen van de eigen kracht en zelfredzaamheid van Ghanese kinderen. 
 
Duurzaamheid vormt een belangrijk uitgangspunt in de missie van de Macina Foundation. 
De Macina Foundation wil een duurzame bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de eigen 
kracht en zelfredzaamheid van Ghanese kinderen.  Daarnaast streeft de stichting ernaar om 
de computerschool te stimuleren om een groot (lokaal) netwerk op te bouwen en op den 
duur onafhankelijk en zelfvoorzienend te worden. Onze partners in Ghana worden 
ondersteund bij het genereren van inkomsten op lokaal niveau. De Macina Foundation maakt 
daarnaast zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen, tweedehands producten (zoals 
kopieermachines) en andere zaken om het milieu te sparen. 
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4. Doelstellingen en werkwijze 

4.1 Doelstellingen 

Het doel van de stichting is het verdedigen van het recht op onderwijs van kinderen in 
Ghana, en wel specifiek het ICT onderwijs. Het doel is zo veel mogelijk kinderen de 
mogelijkheid te bieden om praktische vaardigheden op een computer te leren. 

4.2 Werkwijze 

De Macina Foundation heeft zijn basis in Ghana in het ICT Centre Macina in Kokrobite. 
Kamil Mohamed is de manager en regelt alle zaken in overleg en samenwerking met Nash. 
Aanvragen van andere scholen om een ICT lokaal te bouwen komen via bestaande 
contacten en via Maxim Nyansa. Er zijn inmiddels vier andere scholen in Ghana voorzien 
van een ingericht ICT lokaal. Bij een aantal scholen is Maxim Nyansa, in de personen van 
Stanley Dankyira en John Adjetey, verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom de 
planning en de uitvoering van een project. Bij andere scholen zijn Kamil en Calvin van de 
Macina Foundation degenen die de contacten onderhouden en controle hebben op de 
projecten. 
De Macina Foundation financiert de bouw van het lokaal met (burglerproof) ramen, de 
ventilatoren en de meubels. Maxim Nyansa levert de computers, het smartboard en de ICT-
training voor 2 leraren. Het Amo programme levert het lesmateriaal en de training voor de 
Active Learning Materials methode. 
De Macina Foundation levert een bijdrage aan de lokale werkgelegenheid door gebruik te 
maken van diensten van lokale Ghanese professionals. 

  
ICT lokaal in de Okeyere Academy in Kumewu   Certificaat ICT Training 
 

                
Lesposter Maxim Nyansa   Bibliotheek in ICT Centre Macina Kokrobite
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5. Organisatie in Nederland en in Ghana 

5.1 Bestuur in Nederland 

Het bestuur van de Macina Foundation bestaat uit vier leden: Mamud Diallo, Herma 
Dorresteijn, Joanne de Vletter en Cor van Gils. Daarnaast ondersteunt Lex Hendriks het 
bestuur van de Macina Foundation. Het bestuur vergadert ongeveer vier keer per jaar. 
Tussendoor is er nog vaak contact tussen de bestuursleden in Nederland. Er is wekelijks 
contact vanuit Nederland met de manager van Macina in Ghana. 
 

                         
V.l.n.r.: Mamud, Herma, Joanne, Cor  
 
Voorzitter: Mamud Diallo groeide op in de wijk Nima in Accra en woont sinds 1993 in 
Nederland, waar hij 18 jaar werkte bij ‘Exin Holding BV’. Hij is getrouwd met Herma 
Dorresteijn (secretaris). Zijn belangrijkste taak is de communicatie tussen het bestuur van de 
Macina Foundation in Nederland en de medewerkers in Ghana en de financiële 
administratie. Hij beschikt over een groot netwerk dat ondersteunend is voor de Macina 
Foundation, zowel in Nederland als in Ghana.  
 
Secretaris: Herma Dorresteijn werkt als kinderfysiotherapeut, is getrouwd met Mamud. Ze 
houdt zich voornamelijk bezig met administratieve taken binnen het bestuur en zet zich in 
voor de fondsenwerving. Ze onderhoudt ook intensief contact met bestaande en potentiële 
sponsors en donateurs. 
 
Algemeen bestuurslid: Joanne de Vletter werkte tussen 2014 en 2019 als communicatie-
medewerker en fondsenwerver bij het kinderfonds van ADRA Nederland (een internationale 
ontwikkelingsorganisatie). Gedurende haar studie ‘International Development Studies’ deed 
ze in 2012 vier maanden onderzoek in Ghana. Tijdens deze reis bezocht zij de 
computerschool van Macina. Sinds september 2012 is ze bestuurslid bij de Macina 
Foundation. Ze houdt zich o.a. bezig met het jaarverslag, PR en met de fondsenwerving. 
 
Algemeen bestuurslid Cor van Gils  is al enkele jaren als adviseur betrokken bij de Macina 
Foundation. Hij werkt bij DEAN (Digital Education Africa Network) en als reisleider. Sinds 
2017 is hij als bestuurslid aangetreden. Cor heeft ervaring met het geven van trainingen in 
Tanzania. In 2018 gaat Cor naar Kokrobite om een training te geven. 
 
Lex Hendriks, ondersteunt het bestuur 
Lex is sinds het begin van de Macina Foundation betrokken bij de computerschool in Ghana. 
Hij heeft jarenlang gewerkt als it-er en ontwikkelde o.a. systemen voor exameninstituut EXIN 
om vast te stellen hoe bekwaam it-ers zijn. Hij is met pensioen en sinds 2017 nauw 
betrokken bij het bestuur van de Macina Foundation. 
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5.2 Lokale medewerkers van het Macina ICT Education Centre in Ghana 

In Ghana zijn verschillende personen betrokken bij Macina. Ten eerste is er de manager 
Mohammed Kamil. Mamud (voorzitter Macina) en de Ghanese manager Kamil hebben 
wekelijks contact via mobiel, skype en via e-mail.  
Sinds 2012 heeft de computerschool een docent, Calvin Keah Dedzorgbe. Hij heeft een 
groot netwerk in Kokrobite en is erg gemotiveerd voor het geven van de lessen.  
Verder is Nash actief voor de Macina Foundation. Hij is vanaf het begin van de 
computerschool betrokken geweest en heeft onder meer geholpen bij juridische zaken 
omtrent de oprichting van de school in Ghana. 
 

                 
 Kamil, manager  Calvin, docent    Nash, supervisor Macina 

5.3 Samenwerkingspartners van de Macina Foundation 

Macina werkt sinds 2018 intensief samen met Maxim Nyansa in Ghana. Dit loopt o.a. via de 
Stichting Climbing the Right Tree, de Nederlandse partner van Maxim Nyansa in Nederland. 
Climbing the right tree is een Nederlandse NGO met als missie om carrièrekansen voor 
jonge mensen in Afrika te vergroten door internettechnologie. De Ghanese partner-
organisatie is Maxim Nyansa. Mede dankzij de samenwerking met deze beide organisaties 
heeft Macina de mogelijkheid gekregen om steeds verder op te schalen. 
Zie https://climbingtherighttree.org 
 

                          
                                       
De Macina Foundation werkt sinds 2019 samen met AMO programme. AMO is een 
organisatie die is opgericht door een in Ghana wonend Nederlands echtpaar Henk en Joa 
Bosch. AMO biedt scholen in Ghana een pakket aan met leermateriaal en een training voor 
de leerkrachten. AMO heeft een werkplaats in Abepotia, waar mooie, houten lesmateriaal 
gemaakt wordt. De kosten zijn € 1000, waarvan de scholen indien mogelijk € 350 betalen. 
Zie www.amoprogramme.org. 

                                            
 

De Macina Foundation kan nu samen met Maxim Nyansa en AMO een breed pakket 

aanbieden aan de scholen op het gebied van leermiddelen en ICT. Dit sluit aan bij het 

officiële beleid in Ghana om het ervaringsgericht onderwijs te stimuleren. 

https://climbingtherighttree.org/huis/
http://www.amoprogramme.org/
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6.  Resultaten in Ghana 

Naast de oprichting van het ICT Centre Macina in Kokrobite, zijn er inmiddels vier andere 

scholen in Ghana voorzien van een ingericht ICT-lokaal; in Kumewu, Tamale, Kpedzo en 

Madina Accra. Dit jaar worden op 2 scholen in Kokrobite en Langma in totaal nog drie ICT-

lokalen gebouwd. 

Het 8e project van Macina Foundation wordt het ICT-lokaal met computers en smartboard en 

het AMO programme voor de Belko School (waar dit projectplan voor geschreven is, zie 

hoofdstuk 8). 

Daarmee zullen naar schatting 1500 Ghanese leerlingen mogelijkheden krijgen om met een 

computer om te gaan en op het wereldwijde web te gaan en te leren. 

 

         
ICT Centre Macina in Kokrobite 

  

        
ICT lokaal en de AMO Learning Materials in de Umar Katab school in Madina Accra 
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Het beoogde ICT-lokaal  en leerlingen van de Anagazo school in Kokrobite 

7. Fondsenwerving en PR in Nederland 

7.1 Vaste sponsoren in Nederland  

De Macina Foundation is gezegend met enkele vaste sponsoren in Nederland. Zo werden de 
computers die naar Ghana zijn verscheept voor het project geschonken door het bedrijf EXIN 
die ook later gulle donaties deed. In de afgelopen jaren hebben ook benefietfeesten, 
sponsorlopen en  de jaarlijkse rommelmarkt op 5 mei in Lombok-Utrecht veel (financiële) 
steun opgeleverd. 

 
7.2 PR in Nederland 

 

Sinds de oprichting in 2012 heeft Macina een website en een facebookpagina die zowel door 
mensen in Nederland als in Ghana wordt bezocht. Daarnaast is er een folder en zijn er 
visitekaartjes. Op de website en op facebook worden nieuwsberichten geplaatst, maar ook 
benaderen we ons netwerk van sponsors en donateurs via een mailing.  

 
 

7.3 Samenwerking met Wilde Ganzen 

In mei 2018 is er een  samenwerkingsovereenkomst met Wilde Ganzen getekend. Zij 
ondersteunden het Macina ICT Centre financieel (€ 2777,-) en ook met hun 60-jarige kennis 
en ervaring. Er is een televisie spot gemaakt over het Macina ICT Centre in Kokrobite. 
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8. Projectplan en begroting Belko School 

Beschrijving van de school 

De school is gestart in 2001 met 2 dagen per week onderwijs aan kinderen die niet naar 

school gingen in Ashaley Botwe, wat toen nog een dorp buiten Accra was. Inmiddels is ligt 

het in de wijk Adenta van Greater Accra. Er woont een gemeenschap van Fulani, 

oorspronkelijk een nomadenstam van veehoeders, die zich gesetteld hebben in Ashaley 

Botwe. Zij zijn o.a. de leveranciers van vlees voor de markten van Accra. 

De school werd al gauw te klein en er zijn nieuwe lokalen gebouwd door een dak aan de 

bestaande school te maken en een muur te plaatsen. Er is ook een kleine bibliotheek. Voor 

de ramen had de community geen geld. 

De Belko School is sinds 2006 een kleuterschool, een basisschool en middelbare school. 

Het is een particuliere school die werkt volgens de regelgeving van de Ghana Education 

Service (GES). De schoolexamens zijn de laatste 6 jaren goed afgesloten; gemiddelde 

prestaties 70 % (ranking C van de GES). 

De school heeft momenteel 250 leerlingen van 2 tot 18 jaar. 

 

Het project 

De hoofdmeester Mr. Adamu Yakubu heeft via Nash (supervisor van Macina Foundation in 

Ghana) contact gezocht met de Macina Foundation. Op 9 maart 2020 hebben Mamud, 

Herma, Nash en Stanley (van Maxim Nyansa) de Belko school bezocht en gesproken met 

mensen uit de community en de school. 

Het schoolgebouw verkeert in slechte staat: de aangebouwde lokalen hebben geen ramen, 

waardoor er geen lessen kunnen worden gegeven als het regent. De muren zien er 

verveloos uit en het meubilair is pover. Er zijn onvoldoende leermiddelen voor de leerlingen. 

De school geeft nu theoretische ICT-lessen, maar de wens voor een ICT-lokaal met echte 

computers voor het geven van praktische ICT-lessen bestaat al langer. De middelen 

ontbreken in de community en de Ghanese overheid voorziet hier evenmin in.  

Wat deze school bijzonder maakt is het feit dat de leraren zeer betrokken en gemotiveerd 

zijn om de kinderen het allerbeste te bieden, ondanks de beperkte middelen die zij tot hun 

beschikking hebben. Ze hopen op steun via dit project om goed (ICT-)onderwijs vorm te 

kunnen geven. Dankzij de extra hulp kan deze school een moderniseringsslag maken die de 

kansen voor leerlingen op een mooie toekomst vergroot. 

 

Het plan om het schoolgebouw en de leermiddelen van de Belko School te verbeteren bevat 

de volgende componenten: 

- Renovatie van het gebouw: dak, ramen, plafond en het ijzerwerk (burglerproof ramen/deur) 

- Bouw van 3 nieuwe klaslokalen  

- Installatie van elektriciteit, ventilatoren 

- ICT-lokaal; schoolapparatuur werkstations (PC desktops) Multimedia (schermen, 

projectoren, digitaal bord)  

- Schoolmeubilair 

- Bibliotheekboeken 

-Trainingsprogramma's: training Digitale vaardigheden voor leerkrachten inclusief 

certificering Training in hardwareonderhoud, Training van docenten in interactieve 

onderwijsmethoden EDUSCRUM 
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- Installatie en introductie van open source educatieve inhoud 

- AMO Interactief leermateriaal voor jongere kinderen  

- AMO training voor leraren 

 

Hieronder vindt u foto’s van de school en een begroting met alle kostenposten voor het 

realiseren van dit project. Indien u nog vragen heeft, neem gerust contact op met Macina. 
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BELKO SCHOOL PROJECT ESTIMATES 
 

THE RATE OF ₵5.8= €1.0  
ITEM GH₵ € 
ELECTRICAL WORKS 3604 621 
BLOCK WORKS-MASON 14790 2550 
PAINTING 3345 577 
CARPENTRY WORKS 19856 3423 
ADMINISTRATIVE CHARGES 2500 431 
Maxim Nyansa +  AMO 
(20 Desktop Computers, , 
smartboard, projector, 
trainingsmaterialen) 

36,000 6207 

TOTAL 80,095 13,809 
 

Zie bijlage voor specificatie 
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Bijlage 1 

BELKO SCHOOL PROJECT ESTIMATES 

ELECTRICIAN  

EXTENTION FROM NATIONAL GRID, WIRING, FITTINGS, MATERIALS  

Item QUANTITY UNIT PRICE AMOUNT-GHC 
3X3 conduit box 4 4 16 
3X6 conduit box 10 5 50 
PVC pipe ½ inch 15 6 90 
1.5 cable coil 2 102 204 
2.5 cable coil 3 140 420 
Lamp holder 4 7 28 
Circular box  7 8 56 
6 way main 
switch 

1 300 300 

Socket - Bristol  10 18 180  
Gang switch  1 10 10 
Ceiling fan  3 250 750 
Workmanship  1 1500 1500 

TOTAL   3604 
 

MASON & TILER 

 SCREEDING, TILING, EXTENSION OF WALL, BURGLAR PROOF FIXING, PLASTERING 

Item QUANTITY UNIT PRICE AMOUNT-GHC 
Cement 45 38 1710 
5” Block 100 3 300 
Trip of Sand  1 1200 1200 
Design bricks 350 8 2800 
3 Burglar proof 3 800 2400 
Tile cement 15 20 300 
Tiles  60’’ 32 boxes 65 2080 
Workmanship 1 4000 4000 

TOTAL   14,790  
 

 PAINTING 

PAINTING OF COMPUTER LAB, INNER & WALLS, CEILING, BURGLAR PROOFS, 

WINDOW FRAMES 

ITEM QUANTITY UNIT PRICE AMOUNT-GHC 
Acrylic paint (large 
bucket) 

3 320 960 

Oil pant (coffee color) 5 70 350 
white Oil paint (for 
ceiling) 

2 70 140 

Filler (large bucket) 1 70 70 
Turpentine (gallons) 4 35 140 
Sand paper (yards) 10 5 50 
Marking tape  3 10 30 
Roller (3) 35 3 105 
Workmanship  1 1500 1500 

TOTAL   3345 
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CARPENTRY WORKS 

RE-ROOFING, CEILING, 5 WINDOW FRAMES, 8 SETS OF COMPUTER TABLES & 

BENCHES, RECONSTRUCTION OF ROOF DRAINAGE SYSTEM, LOUVRE FRAMES & 

BLADES, 40 DUAL DESK, 5 WHITE BOARDS 

ITEM QUANTITY UNIT PRICE AMOUNT -GHC 
2x2 wood 25 25 625 
2X3 wood 14 27 540 
2x4 wood 12 30 360 
4x4 wood 3 140 420 
4x5 wood 3 120 360 
4x6 wood 2 150 300 
1 inch 12x5 70 100 7000 
Roofing nails  5lbs 10 50 
Nail 3’,4’ 14lbs 10 140 
Concrete nails 4’ 7 15 105 
Roofing sheet (roll) 1 450 450 
1/8 Plywood 25 40 1000 
½ Plywood 8 102 816 
Formica glue 2 50 100 
Formica 5’’x 55’’ 5 70 350 
Ceiling buttons  15 5 75 
Fabricated rain gutter 8 110 880 
Window frames, 5’’ 3 150 450 
Window frames, 4’’ 2 120 360 
16’’ Iron Rod 3 25 75 
Louvre frame 10 sets 40 400 
Workmanship  1 5000 5000 

TOTAL   19,856 
 

ADMINISTRATIVE CHARGES  

ITEM QUANTITY UNIT PRICE AMOUNT – GHC 
Administrative 
charges 

1 2500 2500 

TOTAL    2500 
MAXIM NYANSA & AMO 

ITEM QUANTITY UNIT PRICE AMOUNT – GHC 
Desktop computers + 
installations   

20 - 18,000 

Library books 4 boxes (mixed) - - 
Smartboard + 
Projector + Teacher 
training  

1  12,000 

AMO Materials + 
Training 

- - 6,000 

Total   36,000 

 

 

 


