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Nieuwsbrief   juni  2011

In de afgelopen maanden zijn er een paar prachtige successen geboekt in de projecten van Chance2Change-
Ghana. Stappen die we zonder uw hulp niet hadden kunnen maken. We bedanken iedereen voor de inzet en 
donaties!  In deze nieuwsbrief delen we graag de voortgang en successen van het schoenmakersproject voor 
straatkinderen in Ghana met u. 

Chance2Change-Ghana
Het begon allemaal 5 jaar geleden in Wa, het noorden van Ghana waar Maartje Admiraal stage liep bij de 
gehandicapte kinderen en straatjongeren. Het land stal haar hart en ze realiseerde zich: “ik ben hier nog niet 
klaar”. Met haar vriend Titus zakte ze af richting de zuidelijk liggende stad Kumasi om daar het project 
‘Schoenmaker blijf bij je leest’ te starten. In dit project bieden ze straatjongens uit Noord-Ghana de 
mogelijkheid om een leven met meer kansen tegemoet te treden. Ze krijgen onderdak, gezonde voeding en 
een opleiding tot schoenmaker, zodat ze later zelf in hun onderhoud kunnen voorzien en zich verder kunnen 
ontwikkelen. Deze straatjongeren gaan na hun opleiding terug naar het Noorden waar zij met behulp van 
microkredieten een eigen schoenmakersbedrijfje kunnen opzetten. Hierin zullen zij in ieder geval drie 
potentiële straatkinderen opnemen en hen het vak schoenmaker leren, zodat het succes van het project zich 
kan blijven uitbreiden. Maartje en Titus besloten eerst een goed plan te maken. Wie zijn de jongens, wat 
willen ze en wat kunnen we gezamenlijk tot stand brengen? Stichting Chance2Change-Ghana werd in het 
leven geroepen in Ghana en in Nederland. Vanuit Heusden geeft de stichting financiële en organisatorische 
ondersteuning aan het project en werkt ze aan informatieverstrekking, bewustwordingsactiviteiten en het 
inzamelen van gelden. In Ghana werkt de stichting aan de uitvoering van het project. 

Voortgang in Ghana

Het project is nu in volle gang. Maartje en Titus hebben een prachtig 
projecthuis uitgekozen waar de jongens zullen verblijven in de 
projectperiode. Het is een mooi roze gebouw met een enorme tuin 
eromheen. Alle nodige papieren zijn getekend door de verschillende 
partijen en op zijn Afrikaans is alles met een handdruk vastgelegd. Op 
hetzelfde terrein wordt op dit moment het klaslokaal voor de 
basiseducatie en de schoenmakerij gebouwd en ook het huisje van de 
huismoeder zal er in de aankomende maanden komen te staan. 

Ondertussen zijn Maartje en Titus actief op straat met de jongeren bezig 
die in september het huis zullen betrekken. Meerdere keren per week 
komt een groep jongens bijeen om verschillende thema’s te bespreken en 
voetbalactiviteiten te ondernemen. In deze maanden wordt de selectie 
van de straatjongeren gemaakt: het komende anderhalf jaar zullen in 
totaal tien jongens opgevangen worden in het projecthuis waar zij wonen, 
eten, slapen en het vak schoenmaker zullen leren. De jongeren worden op 
dit moment voorbereid op de intrek in het projecthuis en helpen zelf mee 
waar nodig. 

Ondertekenen van de documenten

Bouw van het klaslokaal en de 
schoenmakerij
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Zo werken de jongeren bijvoorbeeld mee met de aanleg van de tuin en het opknappen van het terrein. In 
september helpen de jongeren mee met de inrichting van het projecthuis en de schoenmakerwerkplaats. Na 
de inrichting  wordt de aftrap van het project officieel genomen! 

Maartje en Titus wonen in de buurt van het projecthuis en schoenmakerij 
in het dorpje Ejisu, 18 km van Kumasi (één na grootste stad in Ghana). Zij 
zijn in oktober 2010 begonnen met de nodige voorbereidende 
werkzaamheden. Naast het regelen van het projecthuis, het klaslokaal en 
de schoenmakerij hebben ze mensen bereid gevonden om het bestuur 
van de stichting in Ghana te komen versterken. Deze mensen komen 
oorspronkelijk uit het noorden van Ghana en om deze reden is hun 
motivatie extra groot om zich in te zetten voor ‘hun jongeren’. Ook 
kunnen we met enthousiasme melden dat de Nederlandse pater 
Ferdinand van Campen in het bestuur is toegetreden. Met zijn 
achtergrond als econoom en zijn ervaring in Ghana is hij een belangrijke 
toevoeging aan het bestuur.

Opstekers
 Maartje heeft een geweldige prijs van € 5.000 van adviesbureau &Samhoud in de wacht gesleept 

met behulp van al uw stemmen. Bovendien krijgt ze professionele ondersteuning aangeboden van 
&Samhoud bij de uitvoering van haar project. 

 Elke afgestudeerde schoenmaker krijgt zijn eigen gereedschapskist mee om zo zijn eigen bedrijfje op 
te kunnen zetten. Het bedrijf Jos America in Nieuwkuijk helpt ons hier geweldig mee door de 
inzameling van schoen-/ leermachines.

 De Dekenale-Vastenaktie Heusden/Zaltbommel/Waalwijk heeft 
zich bereid verklaard om in de Vastentijd 2011 actie te gaan 
voeren voor Chance2Change-Ghana met scholen en kerken in de 
Bommelerwaard, in de gemeente Heusden, Engelen en Waalwijk. 
Martien heeft op al deze scholen gastlessen verzorgd over 
Chance2Change-Ghana, soms meerdere klassen tegelijk en aula’s 
vol met kinderen die geënthousiasmeerd de straat op gingen om 
geld in te zamelen. Zo het er nu uitziet is er ruim € 60.000 
beschikbaar, mede dankzij de bijdrage van Cordaid die voor elke 
opgehaalde euro er 50 cent bij deed.

We zijn er nog niet
De eerste belangrijke stappen om het project ‘Schoenmaken blijf bij je leest’ tot een succes te maken 
hebben we dus met uw hulp kunnen nemen. Wij en de straatjongeren zijn u hiervoor ontzettend dankbaar! 
Maar onze blik blijft vooruit, we moeten door. Om de continuïteit van het project te waarborgen hebben we 
middelen nodig om de dagelijkse kosten te dekken. De jongeren hebben eten en kleding nodig en de 
organisatie moet transportmogelijkheden hebben voor de inkoop van materialen en de verkoop van 
schoenen. Ook moet er een zeecontainer vanuit Nederland naar Ghana worden gevuld en verscheept met 
de nodige spullen. Voor meer informatie hierover, volg onze website!
Wij vragen u om ons te blijven volgen en steunen om zo het succes van het project te garanderen. 

Sponsors gezocht 
Er zijn nu al mensen die periodiek iets overmaken. Het zou mooi zijn als velen dit initiatief volgen.
U kunt met uw bank regelen om per maand  € 5, €10, €15 of meer over te laten schrijven. Rabobank no. 

106582291 t.n.v. Chance2Change-Ghana Heusden.

Heeft u nog andere ideeën om ons te ondersteunen dan horen we dit graag!

Activiteit op straat met de jongeren

Martien in de klas
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Even terug in Nederland
Maartje had problemen met haar visum en kwam in mei 2011 onverwacht naar huis om haar visum te 
regelen. Haar visum kon daar niet verlengd worden en ze moest dat in Den Haag in orde maken. 
Ondertussen is ze weer terug in Ghana. In Ghana probeert ze momenteel om een verblijfsvergunning te 
regelen voor een langere periode. 

Waterpomp
De waterpompinstallatie in het Noorden WA-Sombo is klaar voor gebruik. 
Als het elektriciteitsnetwerk is doorgetrokken kan de opening 
plaatsvinden. De aanleg van het elektriciteitsnetwerk is een project van de 
regering en de hoop is dat zij dit kunnen realiseren voor september 2011.  

Jaarverslag 2010
Het jaarverslag 2010 laat zien dat het een goed jaar is geweest. Er zijn veel 
gelden binnen gekomen. Giften en donaties, gelden van acties en 
activiteiten leverden een mooi bedrag op! Op onze website is het 
volledige jaarverslag te vinden.

ANBI-verklaring 
We hebben nu ook een ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beoogde Instelling) van de belastingdienst hierdoor 
zijn de giften aftrekbaar. ANBI-verklaring no.77808

Bestuur Organisatie Chance2Change-Ghana
Martien Admiraal, voorzitter
Harry Crielaars, secretaris 
Tonny Inocencio, penningmeester 

Onlangs heeft Hugo Brouwer plaats gemaakt voor Harry Crielaars, 
directeur Slachtofferhulp Nederland. Maartje Admiraal is management 
consulent van de stichting  in Ghana.

Ambassadeurs
Harry Crielaars is ook ambassadeur van onze stichting, net zoals Ton Rombouts burgemeester van Den 
Bosch, Nol Kleingeld burgemeester van Waalwijk en Hanneke Emmen, Senior consultant identiteit van het 
basisonderwijs. 

Denktank
Eind 2009 hebben we een groep mensen uit onze regio bereid gevonden 
om als ‘denktank’ mee te doen met de voorbereidende werkzaamheden. 
Tot eind 2010 is deze groep regelmatig bij elkaar geweest om de 
voortgang door te spreken. De denktank komt nu minder vaak bijeen, 
maar ze blijven op de achtergrond meewerken. Sommigen zijn actief mee 
gaan helpen bij de verschillende activiteiten, zoals bij standwerk, sponsor 
wandellopen en andere inzamelingsacties. Met de rest van de groep 

hebben we regelmatig contact. De anderen geven vanuit hun thuisbasis 
ideeën en adviezen door en helpen incidenteel mee.                                               

Voor nieuws en meer informatie over Stichting Chance2Change-Ghana en het project ‘Schoenmaker blijf bij 
je leest’ bezoekt u onze website www.chance2change-ghana.nl Voor verdere informatie kunt u contact met 
ons opnemen door te mailen naar chance2change.ghana@gmail.com

Met vriendelijke groet, Maartje en Martien Admiraal  Chance2Change-Ghana

Van links naar rechts:
Harry Crielaars, Tonny Inocencio
Maartje Admiraal, Martien Admiraal

De waterpomp in Wa-Sombo wacht 
op elektriciteit!

Cor, Tiny, Francine en Priscilla


