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Begroting Holland Bolga Support 2021
Voorwoord

Algemeen financieel
Er zijn twee factoren die invloed op de begrote bedragen kunnen hebben, en waarbij de grootte van
die invloed onzeker is:
Gevolgen corona in Ghana
De in voorjaar 2020 uitgebroken corona-crisis, die eerst in Nederland de boel op z’n kop zette, Zuid
Afrika zwaar trof, en ook in midden Afrika bij vlagen toeslaat. Hoe zich dat verder zal ontwikkelen
kan nog niet voorspeld worden, alhoewel de schaarste aan vaccins in Afrika het ergste doet vrezen.
De koers van de Ghanese Cedi
Sterke koersschommelingen kunnen grote invloed hebben op de overboekingen die we naar
Bolgatanga doen (met name dus de posten educatie en gastlessen, en de post kosten Lifestyle). Ook
reis- en verblijfskosten naar en in Ghana zullen daardoor beïnvloed kunnen worden.
Alle posten in de begroting van 2021 staan genoteerd in Euro.
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De volgende posten worden onderscheiden:

Overzicht begroting 2021
Kosten stichting

900

Project Onderwijs
Gereedschappen
Leermiddelen
Organisatie Lifestyle
Educatie
Bezoek instructeurs
Kosten staatsexamen

600
250
2.500
8.000
2.500
1.500

Subtotaal Onderwijs

15.350
70 leerlingen
Gemiddeld per leerling

219

Project Wedstrijd
Meubelmakers
Kleermakers

1.250
750

Subtotaal Wedstrijd

2.000

Project Kredietverlening
Meubelmakers en
Kleermakers

4.500

Subtotaal Kredietverlening

4.500

Project Bamboe
Voorbereiding en
haalbaarheidsonderzoek
Bamboe project

1.500

Subtotaal Bamboe Project

1.500

Project Onderwijsvernieuwing
Onderzoek en
haalbaarheidsstudie project
onderwijsvernieuwing
Subtotaal
Onderwijsvernieuwing

4.000
4.000

Totaal kosten Holland Bolga

28.250
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Support

Toelichting kostenposten Begroting 2021
Kosten Stichting
Doel: de running kosten van de Holland Support Stichting zoals het in de lucht houden van en
verbeteringen aan de website, en de bankkosten. Totaal van de Stichtingskosten is 900 Euro.
Project Onderwijs
Doel: het voorbereiden van 70 leerlingen uit de verschillende ambachtsgroepen (timmerlieden,
kleermakers, wevers, kappers, sieradenmakers) voor het behalen van het staatseindexamen van
Ghana.
De begrote kosten voor het project is 15.350 Euro op jaarbasis bestaande uit leermiddelen,
gereedschappen, de organisatie van het project, het bezoek van externe instructeurs en de kosten
van het staatsexamen zelf.
De kosten gekwantificeerd per leerling zijn gemiddeld 219 Euro per jaar.
Project Wedstrijd
Doel: de verhoging van de kwaliteit van de afgeleverde producten voor de deelnemende
beroepsgroepen.
Er is een reservering van 1.250 Euro voor de meubelmakers en 750 Euro voor de kleermakers om
eenmalig per jaar een wedstrijd te organiseren. Voor de meubelmakers worden twee wedstrijden
georganiseerd: één voor de masters en één voor de leerlingen. Voor de kleermakers wordt dit jaar
alleen een wedstrijd voor de leerlingen georganiseerd.
De kosten bestaan uit:
–
de uitgaven voor het materiaal, dat gebruikt wordt de opdracht voor de wedstrijd uit te
kunnen voeren;
–
het prijzengeld
–
de organisatie van de prijsuitreiking
–
public relations rondom de wedstrijd
Project Kredietverlening
Doel: aan de meubelmakers – in uitvoering – en aan de kleermakers – in planning – die lid zijn van
Lifestyle Artisans worden kredieten verleent opdat deze beroepsgroepen hun bedrijven kunnen laten
draaien. De deelnemers worden streng geselecteerd en betalen zoals bij een commerciële lening
conform de marktwerking per 3 maanden de afgesproken rente over het geleende bedrag. De
leenperiode is 3 maanden en aan aan het einde van de leenperiode betalen zij het totale geleende
bedrag terug plus de rente terug. Daarna volgt een nieuwe cyclus van 3 maanden.
De kredietverlening in Bolgatanga is dusdanig dat deze bedrijven niet in aanmerking komen voor
een economisch voor deze bedrijven te rechtvaardigen kredietverlening. Op dit moment zijn 6
meubelmakers geselecteerd die aan het project deelnemen. In de nabije toekomst zal het project
worden uitgebreid met kleermakers en andere beroepsgroepen.
Voorheen heette het project Kredietverlening Meubelmakers maar aangezien ook andere
beroepsgroepen zich gaan aansluiten is de scope verruimd en de benaming aangepast in Project
Kredietverlening
Er is startkapitaal nodig voor de kredietverlening, voor 2021 staat deze begroot op 3.500 Euro –
reservering overgenomen uit 2020 – en 1000 Euro voor 2021.
Dit project levert in principe een surplus op. De opbrengst van het project wordt gebruikt om de
activiteiten van Lifestyle Artisans te verzelfstandigen.
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Project Bamboe
Doel: het bamboe project beoogt een ecologisch verantwoorde bijdrage te leveren aan het materiaal
gebruik in Bolgatanga door het te verwerken tot plaatmateriaal of toe te passen in meubels en
interieur voorwerpen. Dit project beoogd de lokale timmerlieden en bouwers bekend te maken met
de mogelijkheden van bamboe, en de juiste soort bamboe te gaan verbouwen, dichtbij de plek waar
het verwerkt zal worden – in eigen beheer bij Lifestyle Artisans. De bamboe opbrengst zal worden
gebruikt door de houtbewerkers en timmerlieden die aan Lifestyle Artisans deelnemen, of door
Lifestyle verhandeld worden op de markt. In 2021 is een haalbaarheidsonderzoek voor de
uitvoering van het project gepland.
Er zal samenwerking gezocht worden met een bestaand Nederlands Bamboe project en met Millar
waarmee al is gesproken en die daar ook al reeds een bamboe project heeft lopen.
De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek en de voorbereidende werkzaamheden om het project
op te starten zijn 1.500 Euro.
Uitgangspunt is dat de opbrengsten van het project worden gebruikt om de activiteiten van Lifestyle
Artisans te verzelfstandigen.
Project Onderwijsvernieuwing
Doel: het optimaliseren van de kennisoverdracht door het uitbreiden van het lesaanbod aan de
ongeletterde studenten Het doel is hen te leren lezen en schrijven in de lokale taal. Voor een grotere
groep studenten zal de bijdrage van het leren van Engels en technisch tekenen worden bepaald.
Daarnaast wordt er onderzocht om door les te geven aan de timmerlieden en meubelmakers het
opleiden van de leerlingen in de praktijk geoptimaliseerd kan worden.
Voor dit project zal een definitiestudie en een haalbaarheidsonderzoek geschreven worden. Waar
mogelijk worden externe (lokale) onderwijsdeskundigen gevraagd advies werk te doen.
Totaal kosten haalbaarheidsonderzoek en opstarten project onderwijsvernieuwing is geschat op
4000 Euro.
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