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Inleiding.

De Stichting Holland Bolga Support is opgericht door de drie bestuursleden. Alledrie hebben zij als 
adviseur op het gebied van houtbewerking en bouw in Afrika gewerkt, en zijn in die hoedanigheid –
soms zelfs meerdere keren – in Bolgatanga (Ghana) geweest.
Bolgatanga is de grootste stad in de Upper East Region van Ghana (circa 65.00 inwoners). Het is 
het armste gedeelte van Ghana, gelegen aan de zuidelijke kant van de Sahara, dicht bij de grens met 
Burkina Faso, Togo en Niger.
De afgelopen jaren is er, naast advieswerk bij individuele lokale meubelmakers, gewerkt aan het 
opbouwen van een samenwerkingsverband van de vele kleine veelal eenmansbedrijfjes op het 
gebied van de meubelmakerij. Dit samenwerkingsverband komt voor een zeer groot deel voort uit 
de idealen, de inzet en de motivatie van de voorman van de Lifestyle Artisans, Hito Bernard 
Akalibila Amoko. Hij heeft ook nadrukkelijk gevraagd om ondersteuning bij het Lifestyle project. 
Het project beoogt een scholingstraject op te zetten voor jongeren die werkzaam willen zijn in de 
houtbewerking. Jongeren hebben vaak wel enige scholing in het basisonderwijs, maar lager 
beroepsonderwijs is er zo goed als niet. Vaak gaan jongens op een vrijblijvende manier een beetje 
meehelpen bij een meubelmaker, en krijgen dan wel eens wat betaald, of wat te eten. De 
ambitieuzen onder hen beginnen dan na een jaar of drie een eigen eenmans- meubelmakersbedrijf, 
waarvan uiteindelijk weinigen zich staande kunnen houden
Een dertigtal meubelmakers en stoffeerders uit Bolgatanga hebben zich zo verenigd in de groep 
Lifestyle Artisans. Echter, nog voordat het scholingstraject echt haar vaste vorm kreeg, heeft de 
organisatie via welke de oprichters van huidige de Stichting Holland Bolga Support hun 
werkzaamheden verrichtten, de PUM, wegens reorganisatie haar bemoeienissen met het Noorden 
van Ghana, en met de meubelmakersbranche, beëindigd.
De Stichting Holland Bolga Support vindt het project belangrijk: een arm gebied aan zijn lot 
overlaten, jongeren geen toekomst bieden, kan in deze regio (Mali en Niger zijn niet ver weg) maar 
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al te gemakkelijk leiden tot extremisme. De Stichting wil de Lifestyle Groep bijstaan, steunen en 
stimuleren om een leerlingstelsel op te zetten waarbij de bazen geleerd worden leraar te zijn, de 
jongeren lessen en training krijgen, de jongeren een eerlijker vergoeding krijgen en duidelijker 
arbeidsrelaties ontstaan. Dit alles in eerste instantie in de hout en meubelsector, maar in de toekomst
ook in andere verwante ambachten, zoals metaal en bouw.
Zo hoopt de Stichting een bijdrage te leveren aan de zo nodige ontwikkeling van de economie in 
Noord Ghana.

De Stichting, de doelen

De Stichting Holland Bolga Support zal zich binnenkort aanmelden voor het verkrijgen van een 
ANBI-status en in een later stadium wellicht voor een CBF erkenning.
De statutaire doelstelling is als volgt omschreven: het steunen van de Lifestyle Artisan Company te 
Bolgatanga (Ghana), door middel van financiële-, materiële – en onderwijsbijdragen, en voorts al 
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn
In de praktijk zou het werken vanuit deze doelstelling – in samenspraak en samenwerking met de 
mensen van de Lifestyle Groep – moeten leiden tot:
a. het realiseren en laten functioneren van een educatie- annex trainingscentrum
b. het kwalitatief ontwikkelen van ambachtelijke bedrijven te Bolgatanga
c. het verbeteren van arbeidsrelaties

De middelen

Om bovenstaande doelen te bereiken wil de Stichting Holland Bolga Support de volgende vijf 
bijdragen leveren:
gereedschappen
leermiddelen
educatie en organisatie
instructeurs / leraren
nieuwe lesruimten
Ad 1. In Bolgatanga wordt voor het grootste deel nog met handgereedschappen gewerkt, omdat veel
meubelmakers het geld niet hebben om elektriciteit te bekostigen, of omdat de onderdelen danwel 
kennis niet voorhanden zijn om elektrische machines te onderhouden. De wens is om in het 
trainingscentrum een goede basis aan hand- en elektrische gereedschappen te hebben, zodat a. les 
kan worden gegeven in het hanteren van deze gereedschappen en b. meubelmakersbedrijven 
gereedschappen kunnen huren op momenten dat ze ze echt goed kunnen benutten.
Ad 2. Aangezien veel leermiddelen tegenwoordig via internet gratis zijn te vinden (waardoor 
schoolboeken e.d. niet nodig zullen zijn) denkt de Stichting aan de aanschaf van enkele laptops, een
tv of beamer en schoolborden, pennen potloden en schriften. Stoelen en tafels kunnen door de 
leerlingen zelf gemaakt worden. Tevens zijn in deze post de kosten van huur van de huidige 
lesruimte, in de werkplaats van Hito Bernard Akalibila Amoko, opgenomen.
Ad 3. Om de organisatie goed op poten te krijgen zal vanuit Nederland in 2017 een van de 
bestuursleden naar Bolgatanga gaan. De verschillende deelnemers aan het Lifestyle project zullen 
moeten worden benaderd om hun motivatie op peil te houden. Overleg met een internationaal 
handelende bank in Bolgatanga zal moeten worden gevoerd over hoe om te gaan met toekomstige 
geldstromen. Met de stafmedewerkers van Lifestyle zal het lesprogramma moeten worden 
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uitgewerkt. Tevens zullen verwachtingen en plannen voor de komende jaren op elkaar afgestemd 
worden, en getoetst moeten worden aan de realiteit en de haalbaarheid.
Ad 4. De kosten voor instructeurs /leraren moeten worden gesplitst in diegenen die uit Nederland 
komen en diegenen die uit Ghana komen. Voor de kosten van de Ghanezen is het bedrag in onze 
begroting nog geschat – uit het overleg dat nog gevoerd moet worden moeten deze kosten meer 
zeker worden. Voor de Nederlanders zijn wij uitgegaan van 4 bezoeken van twee a drie weken in 
2018 en zes zulke bezoeken in 2019. De Nederlandse docenten zullen onbezoldigd werken, maar 
hun kosten (reis en verblijf) zullen uit deze post betaald worden. De Nederlandse docenten zullen 
naast het lesgeven aan de leerling-meubelmakers ook lesgeven aan de “bazen”, zodat die op hun 
beurt weer instructeurs kunnen zijn
Ad 5. Het plan is om in 2019 te starten met de bouw van een gebouw met les en praktijkruimten.

De financiën 2017 2018 2019
1 gereedschappen 5000 5000 10000
2 leermiddelen 500 3000 1500

3
educatie en 
organisatie

3000 500 500

4 instructeurs / leraren 500 22000 28000
5 nieuwe lesruimten 0 0 80000
TOTAAL 9000 30500 120000
 

De Stichting heeft volgens bovenstaande opstelling een totaal van 161.000 euro nodig om de 
omschreven doelen te kunnen bekostigen.

Het verwerven van gelden

De Stichting Holland Bolga Support zal om bovenstaande gelden te verwerven grotendeels gebruik 
moeten maken van de reeds door vele goede doelen stichtingen gebruikte wegen: fondsen 
aanschrijven, bedrijven benaderen, goede doelen instellingen zoals De Wilde Ganzen benaderen, 
particulieren uit eigen netwerken benaderen voor crowdfunding, groep van “vrienden van Stichting 
HBS / Lifestyle “ starten.
Vanwege onze specifieke doelgroep die omschreven kan worden als “jongeren uit kansloze 
gebieden in Afrika” (dus direkt ook “jongeren die hun geluk misschien in Europa gaan zoeken als er
niets anders is”) zal ook bekeken moeten worden of Europese subsidies, danwel subsidies vanuit 
Nederlandse ministeries (EZ, Ontwikkelingssamenwerking) mogelijk zijn.
Onderzocht moet worden of er mogelijkheden zijn om in Ghana gemaakte dingen in Nederland te 
kunnen importeren. De afmetingen van de door de meubelmakers vervaardigde meubels maken het 
transport al gauw te kostbaar, maar wellicht kan er gewerkt worden aan speciaal op de export 
gerichte kleinere design produkten.
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Maar de eerste stap die gezet moet worden is het verkrijgen van de ANBI status.
Om van start te kunnen gaan (2017), heeft de Stichting een startkapitaal gemaakt door bij haar eigen
bestuursleden een lening af te sluiten.

Tenslotte

Het lijkt verstandig om onder ogen te zien waar bovengenoemde plannen mis zouden kunnen lopen.
Een belangrijk, en altijd onzeker, punt is natuurlijk het geld. Wat te doen als het niet lukt om de 
bovengenoemde 161.000 euro binnen te halen? Is het gehele plan dan mislukt? Nee, het is zeker 
mogelijk om ook dan een zinnige samenwerking met de Lifestyle Groep op een iets kleinschaliger 
niveau te laten plaatsvinden. De nieuwe behuizing die in 2019 gepland staat zou dan afvallen, wat 
de totaalkosten circa 100.000 euro doet dalen.
Een andere factor, waar geen van de deelnemers invloed op kan uitoefenen, is de politieke situatie 
in de regio. Op het moment is Noord Ghana, met een gemengde bevolking van Christenen en 
Moslims, rustig en redelijk stabiel. Of dat over drie jaar veranderd is, daar kan niemand een 
voorspelling over doen.
Een punt dat zeker voortdurende aandacht behoeft is de relatie tussen Nederlanders en Ghanezen. 
Het Lifestyle project heeft als grote initiator Hito Bernard Akalibila Amoko. De samenwerking 
tussen hem en de Stichting Holland Bolga Support is prima; evenwel zal het nodig zijn om te 
zorgen dat er voldoende backup voor hem is, en dat niet alle verantwoordelijkheden bij hem komen 
te liggen. Daartoe moeten de kontakten vanuit Nederland dus niet altijd allemaal via hem alleen 
lopen – het zou hem ook in een lastig parket kunnen brengen tegenover zijn mede-Lifestyle leden.
Er zal ook voortdurende aandacht moeten zijn voor het (interculturele) wederzijdse begrip tussen de
westerse en de Afrikaanse culturen.

Resume

De Stichting Holland Bolga Support staan de komende jaren in grote lijnen de volgende zaken te 
doen:

2017: DE OPBOUW opzetten, starten en uitwerken (verkrijgen ANBI status, bouwen website, 
opbouwen eigen netwerk, op 1 lijn zitten met Lifestyle Artisans)

2018: DE START lesgeven, systeemuitwerking, fondsenwerving

2019: DE BESTENDIGING continuering en bijstellen, fondsenwerving, presentatie werk
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