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Jaarverslag Stichting Adwuma Ye 2021 

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Stichting Adwuma Ye. 

Een belangrijk onderdeel van dit verslag is de jaarrekening in de vorm van een exploitatieoverzicht, de 

balans en waar nodig een toelichting. 

 

De doelstelling van de stichting 

In de oprichtingsakte is de doelstelling van de Stichting Adwuma Ye als volgt omschreven: Het 

bevorderen van de zelfwerkzaamheid en onafhankelijkheid van individuen of groepen die een lokaal 

initiatief willen ontwikkelen in Ghana, zodat zij in staat gesteld worden hun doel te bereiken en hun 

droom te verwezenlijken, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

Onze Visie 

A sustainable Ghana in which everybody participates 

 

Onze missie 

projects that matter by people that matter. 

 

Onze Waarden 

We walk the talk: In alles wat we doen geven we zelf het goede voorbeeld 

We provide tools: Onze hulp is niet eenmalig. Bij al onze projecten is het doel de buitengewone 

mensen met wie we werken een plek te geven in de maatschappij én de handvatten om deze plek zelf 

te behouden. 

We do it one way or another: We zijn inventief en zoeken bij uitdagingen naar creatieve 

oplossingen. Ons sla je niet snel uit het veld. 

We do it together: We betrekken de hele gemeenschap waar we actief zijn bij onze projecten. Zodat 

iedereen leert hoe we van Ghana een nog fijner land kunnen maken. 

We treat nature like our best friend: Alles wat we doen is duurzaam en met oog voor de natuur. 

Duurzame producten voor een groener en schoner Ghana. 

 

De ANBI status 

De Stichting Adwuma Ye is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Een van de verplichtingen voor stichtingen met een ANBI status is het opstellen van 

een jaarverslag met daarin opgenomen de financiële gegevens over inkomsten en uitgaven en het 

publiceren van dit jaarverslag op de eigen website. 

 

Afwezigheid van winstoogmerk 

Een uitgangspunt van de Stichting Adwuma Ye is de nadrukkelijke afwezigheid van een winstoogmerk. 

De beschikbare financiële middelen worden, zoveel mogelijk, ingezet voor bekostiging van concreet 

omschreven projecten in Ghana. In 2021 zijn dat vier projecten: Het in 2009 gestarte project Tuma 

Viela, het in 2014 gestarte project New Cooking Bag, het in 2016 gestarte Reusable Care Creations en 

het in 2018 gestarte GET APPrenticeship and work.  

De website 

De Stichting Adwuma Ye beschikt over een eigen website (www.adwuma-ye.com) die permanent wordt 

voorzien van actuele informatie.  

 

Het project Tuma Viela 

 

Algemeen 

Tuma Viela is het project dat in 2009 gestart en vormgegeven is door Ellen Seldenthuis, een 

Nederlandse vrouw die sinds 2004 in Ghana woont en werkt. De uitdrukking ‘Tuma Viela’ betekent: 

‘Goed Werk’ in het Dagbanli, een Ghanees dialect. ‘Adwuma Ye’, de naam van de stichting, is ook een 

vertaling voor de uitdrukking ‘Goed Werk’ , maar dan in het Twi, de meest gesproken taal in Ghana. 

Doelstellingen van het project Tuma Viela 

Tuma Viela is een project voor mens en milieu en werkt aan vijf doelstellingen:   



 

 

1. Tuma Viela biedt vrouwen, werkloze jongeren en jongeren met een verstandelijke beperking 

een kans zich te ontplooien.    
2. Tuma Viela helpt de woonomgeving van Tamale minder vervuild te laten zijn.   
3. Tuma Viela biedt kinderen de kans nuttige producten te verwerven.    
4. Tuma Viela draagt bij aan het milieubewustzijn van de lokale samenleving.    
5. Tuma Viela leert kinderen door voorlichting hoe ze nu maar ook in de toekomst zorg kunnen 

dragen voor een leefbaar Ghana.  

Deze activiteiten helpen om een stralende lach te toveren op de gezichten van de kinderen die een 

prachtig product kunnen verdienen als ze zelf meehelpen de straten schoon te maken en te houden. 

 

De werkplaatsen 

Om de doelstellingen van het project te kunnen realiseren startte Ellen Seldenthuis begin 2010 met 

één werkplaats, Tuma Viela. Reeds zijn er 5 werkplaatsen in de stad Tamale. De werkplaatsen 

omvatten de basisvoorzieningen om van afval (waterzakjes) weer producten te maken die waardevol 

zijn in het dagelijkse leven. 

Alle producten worden gemaakt van de overal rondslingerende waterzakjes die het milieu belasten en 

slecht zijn voor de gezondheid omdat ze de (open) riolen verstoppen, met alle schadelijke gevolgen 

van dien. 

De werkplaatsen van Tuma Viela zorgen hiermee ook voor werkgelegenheid. Er zijn immers mensen uit 

de lokale bevolking nodig om van al het ingezamelde afval weer nieuwe producten te maken. Via de 

werkplaatsen krijgen vrouwen en werkloze jongeren, -geassisteerd door veel jongeren met een 

verstandelijke beperking- de kans zich te ontplooien en een inkomen te verwerven dat hen in staat 

stelt om zelfstandig te zijn. 

 

De werkwijze 

Het hoofdartikel dat in de werkplaats gemaakt wordt is de schooltas. Ze zijn populair omdat ze zo mooi 

zijn, maar ook omdat er zoveel kinderen zijn die helemaal geen schooltas hebben of zelfs nog nooit 

hebben gehad! 

Elke werkdag kan iedereen die dat maar wil waterzakjes (samengebonden in tientallen) inleveren in 

een van de werkplaatsen. De kinderen vertellen wat ze er graag voor in de plaats willen hebben en dat 

wordt samen met hun namen genoteerd in een groot boek. Elk kind krijgt een briefje mee met een 

nummer en de datum waarop hij of zij het felbegeerde artikel kan komen ophalen. 

Een aantal cijfers op een rij    
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal 

Klanten 3.433  6.431 10.013 10.522 13.055 10.546 10.452 7.895 6.339 10.483 9.716 14.917 103.350 

Schooltassen 2.560  2.879 4.701 5.034 7.735 5.577 4.393 3.886 2.886 4.163 2.834 5.293 51.941 

Regenjassen 239 1.009 1.360 1.187 834 474 539 304 368 335 361 1.583 8.593 

Schooletuis 323 982 1.420 1.730 1.596 1.875 1.513 1.189 1.141 1.264 1.196 978 15.207 

Hoeden & petten 78 789 1.702 2.088 1.922 1.354 2.265 1.442 1.215 1.664 1.800 2925 19.244 

Opbergtassen 108 138 227 276     65 57 14 12 897 

Bodywarmers      1.091 1.571 924 508 564 718 1026 6.402 

Zeildoek in yards 222 886 700 824 702 464 382 510 196 545 391 470 6.292 

Boodschappentas          161 57 350 568 

Swagger bag          1.755 2.654 2683 7092 

Aantal zakjes 942.800 1.735.500 2.652.050 2.678.650 3.209.100 2.407.000 2.386.400 1.817.200 1.446.750 2.329.750 1.956.900 3.743.550 27.315.650 

 

We hebben in de 12 jaar dat we met het project actief zijn meer dan 100.000 kinderen blij kunnen 

maken met een nuttig, voor velen normaal gesproken onbereikbaar, product. Maar hen vooral ook 

bewust gemaakt van de waarde van het milieu en hoe zij daar aan bij kunnen dragen. We hebben ruim 

50.000 rugtassen (voor mee naar school) gemaakt en meer dan 64.000 pennen-etuis, petten, tassen, 

regenjassen enz. Om al deze producten te kunnen maken hebben we ruim 27 miljoen waterzakjes 

gebruikt die in de stad rondslingerden! Er hebben in deze jaren bijna 200 medewerkers langer of 

korter met ons meegewerkt die werkervaring op hebben gedaan en hen op die manier geholpen hun 

eigen weg te vinden. Er werkten in 2021 rond de 20 jongeren met een verstandelijke beperking mee. 

 

GET APPrenticeschip AND WORK 

In 2018 zijn we begonnen met het vormgeven van een nieuw initiatief van Tuma Viela: 

GET APPrenticeschip AND WORK. Speciaal voor jongeren die het niet gemakkelijk hebben om een 

bestaan op te bouwen. 2018 was het jaar waarin een pilot is gehouden en wij plannen hebben 

uitgewerkt en in 2019 zijn we hier officieel mee van start gegaan. 



 

 

Per keer kunnen nu ongeveer 20 'stagiaires' bij Tuma Viela aan de slag. Zo’n 5 maanden lang werken 

ze mee en maken ze de producten van zwerfafval voor de kinderen. We sparen al het geld dat ze deze 

maanden verdienen op. Na 5 maanden hebben ze genoeg geld gespaard om bij een master/leraar aan 

de slag te kunnen. Ze leren daar dan een vak zoals bijvoorbeeld naaister, timmerman, metselaar, 

kapster, wat ze maar willen.  

Ook is er genoeg geld aan de kant gezet om materialen te kopen die nodig zijn om de opleiding van 

ongeveer drie jaar te kunnen volgen, zoals  een naaimachine, gereedschap voor de timmerman etc. 

Sinds het begin t/m 2021 zijn rond de 60 jongeren hier “afgezwaaid” en werken ze nu als een 

apprentice bij een master. De allereerste stagiaire heeft haar apprenticeship afgerond bij haar master 

en is nu zelf een master! 

 

 

Het project New Cooking Bag (NCB)  

Algemeen 

“New Cooking Bag” is een ander initiatief van Ellen Seldenthuis. Ellen zag hoeveel tijd en geld de 

vrouwen in Ghana moeten steken in het bereiden van voedsel. De traditionele Ghanese manier van 

koken is onveilig en slecht voor de gezondheid. Ook de impact van de traditionele manier van koken op 

het milieu is groot. Wereldwijd koken meer dan 2 miljard mensen met hout of houtskool. Dat is 

ongezond maar is ook een van de oorzaken van de massale ontbossing.  

Ellen stelde een plan op om "Slow Cooking" te introduceren in Ghana. De hooikist in een modern, 

Afrikaans jasje. Het resultaat is een New Cooking Bag die uitstekend werkt en die gemaakt kan worden 

van materialen die lokaal voorhanden zijn.   

Hoe werkt het? 

De NCB wordt gebruikt om voedsel gaar te laten worden zonder dat het voortdurende verhitting nodig 

heeft. Het eten wordt in een pan met water op het vuur gezet en aan de kook gebracht. Het vuur kan 

dan worden gedoofd en de pan met inhoud wordt in de NCB gezet. De NCB wordt dichtgeknoopt. Door 

de isolerende werking van de NCB blijft de temperatuur in de pan hoog en wordt het voedsel gaar. 

Veel van de traditionele Ghanese gerechten zijn geschikt om te bereiden met behulp van een NCB. 

 

De New Cooking Bag 

De NCB bespaart vrouwen tijd, maakt koken veiliger, spaart de gezondheid van vrouwen en kinderen, 

is goed voor het milieu, bespaart 50% aan brandhout, houtskool of gas, houdt het voedsel 

smakelijker, bespaart geld, is hygiënischer en het voedsel is gezonder. 

 

Wat willen we bereiken? 

Ons streven is dat de NCB een vanzelfsprekend gebruiksvoorwerp wordt voor een groot aantal 

Ghanese vrouwen. We willen bereiken dat een besef op gang komt dat er écht iets moet veranderen in 

de manier waarop de inwoners van Ghana met het milieu omgaan. We streefden er naar om in 2020 

meer dan 25.000 NCB’s in Ghana geïntroduceerd te hebben, op een wijze dat de NCB’s ook 

daadwerkelijk en veelvuldig gebruikt worden. En dat is gelukt! 

We doen het stap voor stap. Eerst was er een lange periode van uittesten. Daarna zijn demonstraties 

en voorlichting gegeven bij o.a. vrouwenbijeenkomsten, op de markt en ook gewoon bij mensen 

thuis. We bereiken vrouwen en mannen ook via de media, bij evenementen en in onze werkplaats. 

 

De resultaten tot nu toe 

De NCB wordt zeer positief ontvangen vooral ook omdat we bij demonstraties laten zien dat je er bijna 

alle traditionele gerechten mee kunt koken. Veel vrouwen kopen er één en anderen gaan sparen om er 

één te kunnen kopen. 

De prijs houden we laag om de NCB zoveel mogelijk bereikbaar te maken. De bijdrage die we in Ghana 

kunnen vragen voor een NCB dekt niet de kosten van het project. Ongeveer een kwart van de kosten 

van het project wordt aangevuld vanuit de Stichting Adwuma Ye. De inkomens van gezinnen en 

huishoudens in Ghana zijn heel laag. Voor een NCB van € 7 moet een Ghanese vrouw 2 tot 3 dagen 

werken. Ter promotie van de New Cooking Bag kunnen we vanaf 2019 m.b.v. sponsors 2500 NCB‘s 

wegggeven. We doen dat geselecteerd en hopen dat hiermee de NCB meer bekendheid krijgt.  

We verkopen de NCB nu ook in Nederland om geld te genereren waarmee we de prijs in Ghana zo laag 

mogelijk kunnen houden. 



 

 

Een aantal cijfers op een rij    

Totaal 

27.544 

 

 

Het project Reusable Care Creations  

Algemeen 

In 2016 is een begin gemaakt met het project Reusable Care Creations. Het streven is reusable care 

creations te ontwikkelen zoals luiers en wasbaar maandverband en deze in Ghana te introduceren. Dit 

om het milieu te sparen en lichamelijk gehandicapte vrouwen en doven een kans te bieden zich te 

ontplooien. 

Doelstellingen 

Het project heeft als doelen: 

• Wasbare sanitaire producten zoals bijvoorbeeld wasbaar maandverband, 

wasbare luiers voor kinderen en wasbare luiers voor volwassenen te 

introduceren, te distribueren en toegankelijk te maken voor brede groepen in 

de Ghanese samenleving,   
• Door voorlichting taboes rond sanitaire thema's en weerstand tegen het 

gebruik van sanitaire producten te verminderen.    
• Lichamelijke en sociale beperkingen die mensen ondervinden door het 

ontbreken van goede sanitaire producten te verminderen.   
• De belasting van het milieu door het gebruik van wegwerpluiers en 

wegwerpmaandverband te verminderen.   
• Vrouwen met een lichamelijke beperking een kans te bieden op volwaardige 

participatie in de samenleving door hen een baan te bieden, waarbij zij hun 

kennis en vaardigheden op het gebied van naaien kunnen inzetten en zich 

verder kunnen ontplooien. 

Maandverband 

Meisjes in Ghana, die geen wegwerpmaandverband kunnen kopen, moeten gemiddeld zo’n 5 dagen per 

maand school missen. Dat is twee maanden per jaar! Dat levert een bijna niet te overbruggen 

achterstand op! 

Veel vrouwen die zich geen maandverband kunnen permitteren kunnen hun werk niet doen op de 

dagen dat ze menstrueren, waardoor ze inkomsten mislopen. Wegwerpmaandverband is een enorme 

belasting voor het milieu. 

 

WASHpad 

Na veel research, experimenteren en testen kwamen we tot een model wasbaar maandverband waar 

we erg enthousiast over zijn. De feedback van gebruiksters is erg positief en we kunnen de WASHpads 

goed in onze werkplaats maken. We verwerken er onder meer ongebleekt katoen in van de restanten, 

die we overhouden van de New Cooking Bags. Ze zijn niet duur; in het gebruik zijn ze erg voordelig 

ten opzichte van wegwerpmaandverband. 

We noemen het WASHpad! Women All Should Have pad… 

We voeren vier verschillende maten omdat niet alle vrouwen gelijk zijn. 

 

Wat willen we bereiken? 

Wat zou het fantastisch zijn als meisjes tijdens hun menstruatie geen lessen meer missen. Ze in deze 

periode niet meer thuis blijven of zelfs stoppen met school als ze beginnen te menstrueren. Uit 

schaamte, angst voor doorlekken of ....  

Girls Empowerment! 

Wat zou het fantastisch zijn als werkende vrouwen niet meer genoodzaakt zijn om te stoppen met 

werken als ze ongesteld zijn en zich voluit kunnen ontwikkelen. 

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal NCB’s 969 6.759 7.593 3.396 2.757 2292 1509 2269 



 

 

Wat zou het fantastisch als er geen taboe meer zou rusten op de menstruatie.  

En, wat zou het fantastisch zijn als we de milieubelasting van wegwerpmaandverband kunnen 

terugdringen. Daar zetten wij ons voor in! 

In 2018 heeft World Vision belangstelling getoond voor dit project en we hebben in 2019 

samengewerkt om de WASHpad te promoten in de Upper-East Region van Ghana. In 2019 hebben we 

trainingen gegeven aan groepen vrouwen van CRS in Upper East en hen geleerd WASHpads te maken 

zodat ze daar zelf een business mee op zouden kunnen zetten. We hebben onze maandverbanden naar 

Niger geëxporteerd. In 2020 hebben we i.v.m. de corona mondkapjes gemaakt zowel voor hier in 

Ghana als ook voor Nederland. Wederom in andere regio trainingen gegeven aan vrouwen om de 

mondkapjes zelf te maken.  

Bosom Buddies 

In 2021 zijn we begonnen met de ontwikkeling en productie van gehaakte borstprotheses die 

makkelijk in een BH gedragen kunnen worden voor vrouwen in Ghana die een borstamputatie hebben 

moeten ondergaan.  

 

De financiën van de stichting Adwuma Ye in 2021 

De stichting Adwuma Ye en daarmee ook de uitvoering van de projecten is afhankelijk van periodieke 

of incidentele bijdragen en/of donaties.  

Continu wordt gezocht naar mensen of organisaties die een financiële bijdrage willen leveren om het 

goede werk in Ghana mogelijk te maken. Bij veel activiteiten was de aanwezigheid of betrokkenheid 

van Ellen van groot belang. Naast de eenmalige of periodieke donaties van personen zijn in 2021 ook 

sponsorbijdragen ontvangen van kerken, scholen, fondsen, organisaties, stichtingen, bedrijven en 

service clubs waaronder de Rotary Roden-Leek voor GET APP WORK en de Special Workers, stichting 

Rising Stars voor de Special Workers en de PKN kerk te Havelte voor GET APP & WORK.  

Het project GET APP & WORK is in 2021 rijkelijk bedeeld door fondsen voor het projectplan dat we voor 

deze groep jongeren hebben geschreven. Vandaar dat we zo’n mooi positief saldo hebben. Dit geld 

gaan we uitgeven het komend jaar. Aangezien alles een heel stuk duurder is geworden redden we het 

niet meer met bijvoorbeeld de 250 euro voor een opleiding tot naaister en zullen we ook onze eigen 

reserves moeten gaan gebruiken om deze 184 apprentices aan een praktijkopleiding te helpen. 

Gelukkig kan dat! 

Donaties voor project GET APP & WORK van: bedrag Aantal apprentices 

   

20 fondsen 47.120 euro 184 apprentices 

 

Ook hebben we nog tot medio 2023 ons project lopen voor onze mensen met een verstandelijke 

beperking. Ons streven was om van 13 Special Workers naar 20 te gaan in 3 jaar tijd en deze mensen 

te ondersteunen. Inmiddels hebben we maar liefst 32 jongeren met een verstandelijke beperking aan 

het werk. Ook hiervoor gebruiken we de gelden die u hieronder kunt zien en net als bij het project GET 

APP & WORK moeten we zelf van onze reserves bijleggen om deze grote groep support te kunnen 

blijven geven. 

 

 

In 2021 hebben we op International Menstrual Hygiene Day -28 mei- 10.000 wasbare 

maandverbanden (WASHpads) weggegeven in 1250 sets aan evenzoveel meisjes op 10 middelbare 

scholen en voorlichting gegeven samen met professionals in sanitation in Tamale. Geld dat overblijft 

van deze gulle giften zullen we inzetten op 28 mei 2022. 

Donaties voor project Tuma Viela/Special Workers  bedrag Aantal Special Workers 

   

14 fondsen 29.762 euro  

Eigen bijdrage van Adwuma Ye 10.408 euro  

Totaal: 40.170 euro 20 Special Workers  



 

 

 

Toelichting op de inkomsten 

De donaties of sponsorbijdragen zijn getotaliseerd aan de hand van de bankafschriften van ING. Deze 

inkomsten stonden de laatste jaren onder druk en daarom is besloten om via een geldwervingsactie bij 

fondsen te proberen donaties te verkrijgen. Ook wordt de New Cooking Bag nu in Nederland verkocht.  

Deze activiteiten leveren de nodige extra inkomsten op. In het verslagjaar was er sprake van een 

waardedaling van de Ghanese munt: de Cedi. Voor Adwuma Ye was dit gunstig, omdat voor elke Euro 

in de loop van 2021 steeds meer Cedies (GHS) werden verkregen.  

Toelichting op de uitgaven Tuma Viela 

Het maken van producten, zoals schooltassen van afval (waterzakjes) is een arbeidsintensief 

proces. Vandaar dat de salariskosten hier aanzienlijk zijn en er staan niet of nauwelijks inkomsten 

tegenover. De vergoedingen voor al onze Special Workers worden ook gerekend tot het project Tuma 

Viela en de materialen die de apprentices van het project GET APP & WORK gebruiken om ons te 

helpen bij het vervaardigen van al onze producten ook. 

De kosten van materialen voor de werkplaatsen Tuma Viela (naaigaren, klittenband, onderhoud 

naaimachines, zeep en dergelijke) zijn conform het door de projectleider aangeleverde overzicht en 

omgerekend naar de Euro. 

 

Toelichting op de uitgaven New Cooking Bag, kortweg NCB 

Het maken de  NCB is arbeidsintensief. Vaardigheden, accuratesse en ervaring zijn nodig. De kosten 

van materialen bestaan grotendeels uit textiel (kleurige stoffen) ongebleekte katoen voor de voering 

en kapok, een natuurproduct voor de isolatie. Ook naaigaren en onderhoud van naaimachines zijn 

kosten. De kosten zijn conform het door projectleider aangeleverde overzicht en omgerekend in Euro. 

Toelichting op uitgaven Reusable Care Creations, kortweg RCC 

De productie van 10.000 Washpads heeft ons veel werkgelegenheid opgeleverd en iedereen, ook de 

Special Workers- werkten mee. 

Toelichting op uitgaven Management 

Als projectleider voor Tuma Viela, NCB en Reusable Care Creations fungeert Ellen Seldenthuis. Zij is 

intern en extern het aanspreekpunt in Ghana. Dit zowel voor mensen, bedrijven en organisaties. Haar 

inzet voor de projecten is 1/4 per project. Voor de algemene managementtaken is 1/4 van de tijd 

beschikbaar. De vervoerskosten in Ghana zijn de kosten van onderhoud, benzine en verzekering van 

de brommer voor de projectleider. Een keer per jaar worden aan Ellen de kosten vergoed voor een 

werkbezoek aan Nederland. De projectleider ontvangt een maandelijkse toelage van      

€ 340 voor de kosten van levensonderhoud, onderhoud computer, telefoon en andere kleine zakelijke 

uitgaven. Daarnaast worden per kwartaal de kosten van haar ziektekostenverzekering voldaan.  

Overige uitgaven 

De in rekening gebrachte bankkosten zijn overgenomen van de ING bankafschriften en de overzichten 

van ABSA bank in Ghana. 

 

Bezittingen in Ghana 

Het pand waarin de werkplaats is gevestigd wordt gehuurd. De bezittingen van de stichting in Ghana 

bestaan uit inventaris: (tweedehands) naaimachines, tafels, kasten, klein gereedschap e.d.), 

transportmiddelen zoals een brommer en voorraden 

 

De Stichting Adwuma Ye. 

Het bestuur van de stichting Adwuma Ye bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur hanteert als uitgangspunt 

het verrichten van goed werk zonder strijkstok! De stichting Adwuma Ye is opgericht in maart 2009. 

Het doel van de stichting is “Het bevorderen van de zelfwerkzaamheid en onafhankelijkheid van 

individuen of groepen die een lokaal initiatief willen ontwikkelen in Ghana, zodat zij in staat gesteld 

Donaties voor project RCC/WASHpads bedrag Aantal WASHpads 

   

8 fondsen 23.600 euro 10.000 WASHpads 



 

 

worden hun doel te bereiken en hun droom te verwezenlijken, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”. 

Het bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden met elk hun specifieke taken. In 2021 waren dat: 

 

Voorzitter 

Daan Vermeer voorzitter. Hij verzorgde de coördinerende taken binnen de stichting en was 

aanspreekpunt voor externe organisaties in Nederland.  

 

Penningmeester 

Udo de Jong fungeerde binnen de stichting als penningmeester.  

 

Secretaris 

Sytske Renkema is de secretaris van de stichting.  

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen financiële vergoeding! 

Het bestuur kan zich voor specifieke taken laten adviseren en/of bijstaan door personen, mits deze 

personen bereid zijn hun werkzaamheden kosteloos te verrichten.  

 

 

 

Algemene gegevens 

Een aantal algemene gegevens op een rij: 

Stichting  Adwuma Ye 

(RSIN 820501220) 

Statutaire zetel Tynaarlo 

Bezoekadres en postadres: 

Lemsterweg 64 

3891 CR Zeewolde 

Nederland 

Telefoon Nederland: 06-42201132 

Telefoon Ghana: +233 50-3192442 

stichting.adwuma.ye@gmail.com 

 

Kamer van Koophandel 

Inschrijfnummer KvK: 01146770 

 

Bankgegevens 

IBAN: NL56 INGB 0005 1547 56 

De BIC / SWIFT-code is: INGBNL2A 

 

Vaststelling en ondertekening  

De opstelling van dit jaarverslag 2021 heeft plaatsgevonden via intensief overleg met en tussen de 

bestuursleden van de stichting Adwuma Ye. 

De formele vaststelling vindt uit pragmatische overwegingen plaats via ondertekening van dit 

document door de huidige voorzitter van het stichtingsbestuur: mevrouw R. Schuurman. 

 

Plaats:  Nieuwolda              Datum: 11-07-2022 

Naam: R. Schuurman           Handtekening: w.g. R.Schuurman                                                 


