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Hubert Fermina
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Willem Huisman
Gerard Schnieders
Roel Trip
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Secretaris Jose Elferink heeft, na twee jaar de functie uitgevoerd te hebben begin
2014 haar functie ter beschikking gesteld.
Roel Trip is na zeven jaar algemeen bestuurslid te zijn geweest afgetreden. Hij is
benoemd tot erelid. Het SOKPO bestuur heeft de scheidende leden feestelijk
bedankt voor hun inzet voor de stichting.
Het dagelijks bestuur is gedurende het kalenderjaar 2014 drie keer bijeen gekomen
en het algemeen bestuur heeft in 2014 vijf keer vergaderd.
Het dagelijks bestuur besprak de lopende zaken en bereidde de algemene
vergaderingen voor. Het algemeen bestuur heeft de besluiten genomen.
In 2014 zijn naast de officiële gesprekken ook nog een aantal informele gesprekken
tussen de voorzitter, de penningmeester en de secretaris geweest. Dit heeft de
samenwerking in het dagelijks bestuur geïntensiveerd.
De bestuursvergaderingen van zowel DB als AB namen per vergadering 2-2,5 uur in
beslag.

Vergaderpunten / beleidspunten in 2014
Financiën:
Hiervoor verwijs ik naar het financiële jaarverslag. Het financieel jaarverslag en het
algemeen jaarverslag is op de website geplaatst. Wel willen wij hier vermelden dat
SOKPO een financieel gezond jaar heeft gehad. Adviseurs en accountants van
ACCON AVM te Veenendaal (voorheen ROZA Woudenberg ) hebben ons daarbij
ondersteuning verleend. Daarvoor onze hartelijke dank.
Communicatie:
Dit boekjaar is communicatie via internet van essentieel belang geweest bij de
voorbereidingen en besluitvorming. Daarmee is ook een positieve bijdrage geleverd
aan het transparant maken van het beleid.
Nick Smeenk, ontwerper van de website zorgde voor een professionele opzet en hij
onderhoudt ook de website.
SOKPO heeft dit boekjaar vier nieuwsbrieven verstuurd. Het adressenbestand voor
de nieuwsbrieven breidt zich nog steeds uit.
Wij zijn ook op Facebook te vinden, waar vrienden van SOKPO op de hoogte worden
gebracht van het laatste nieuws.
Samenwerking bestuur Job Creation and Training Centre for the Deaf in Kumasi
(JCTC).
Vanuit SOKPO brachten zowel de voorzitter, de secretaris als de penningmeester en
een algemeen bestuurslid respectievelijk in januari en oktober 2014 een bezoek aan
het Job Creation en Trainingscentrum in Kumasi. Het doel van deze bezoeken was
informatie uitwisselen, adviezen geven, financiële zaken bespreken en overdracht
van gereedschappen en andere materialen. Het huurcontract is getekend met
betrekking tot de huur van de grond en de tijdsduur (J.C.T.C. is sinds juni 2013
officieel geregistreerd).
De board van het JCTC is in 2014 verschillende keren bij elkaar geweest om over
belangrijke zaken te discussiëren. Met hulp van Yao Yeboah, consulent van Cordaid is
een Strategic Plan 2014-2018 beschreven. Daarin zijn korte- middellange en lange
termijndoelstellingen geformuleerd. Verder is er een profielschets voor een
coördinator van het JCTC opgesteld.
In mei 2014 is er een start gemaakt met de bouw van de Meeting hall.
Jan Quak, die al eerder bouwprojecten van SOKPO op de Ashanti School For the Deaf
had begeleid, werd tijdens de bouw weer als supervisor aangesteld. Zijn
aanwezigheid heeft er mede voor gezorgd dat de dove jongeren nu een prachtige
ontmoetingshal in Kumasi hebben. In oktober heeft de voorzitter van SOKPO de hal
feestelijk geopend met vele genodigden. Er zijn voor de opening 75 nieuwe stoelen
gedoneerd. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met leden van A.D.Y.A. (Ashanti
Deaf Youth in Action, een vereniging van jonge doven in Kumasi). Deze gesprekken
gingen over de bouw van het ontmoetingscentrum en het beheer ervan. Daarnaast
zijn er gesprekken gevoerd over: ingebruikname van het naaiatelier, het bijhouden

van het logboek en het kasboek. De verslaggeving naar SOKPO blijft een
aandachtspunt.
Nieuwe plannen voor werkplaatsen
Het openbaar vervoer naar het Job Creation and Training Centre is voor veel dove
jongeren, die ver van het centrum wonen, een groot probleem. SOKPO heeft daarom
de aannemer opdracht gegeven om het ontwerp van de containerwerkplaatsen te
veranderen in een ontwerp voor een duurzaam gebouw met vijf werkplaatsen en
daarboven een aantal kamers die als slaapgelegenheid voor de dove trainees
kunnen dienen. Dit ontwerp moet in 2015 klaar zijn.
Samenwerking met de Ashanti School for the Deaf te Jamasi
SOKPO is erg blij dat de communicatie met de school weer goed gaat. De
samenwerking met de nieuwe directeur was weer als vanouds en alle gesprekken
verliepen in een prettige sfeer. Tijdens deze gesprekken zijn de projecten op de
school, die SOKPO in de voorgaande jaren had opgezet en uitgevoerd, geëvalueerd
en werd de voortgang van de lopende projecten aan de orde gesteld. Dit betrof o.a.:
Onderhoud van het toiletgebouw;
Onderhoud van slaapzalen, eetzaal, keuken en guesthouse;
Onderhoud lpg-gastank en generator;
Voortgang bouw “ Motherhouse”. SOKPO heeft besloten opnieuw een financiële
bijdrage te geven, omdat de realisering ervan anders te lang gaat duren;
Hernieuwde start kippenfarm. Er is opnieuw geld geïnvesteerd in groot onderhoud
van het kippenhok en de aankoop van kuikens voor 100 slachtkippen en 550
legkippen.
In januari 2014 verraste Friesland Campina de school met 7500 liter melk
(melkpoeder). Dit was een welkome aanvulling op het nogal karige rantsoen voor het
ontbijt. De leerlingen werden enkele malen getrakteerd op kippenpoten en een
flesje frisdrank. De school kreeg matrassen en nieuwe bedden voor de slaapzalen
van een fam. uit Epe. De oude slaapzalen hebben een verfbeurt gekregen. Dit was
een activiteit van Nederlandse vrienden van SOKPO. Voor elf leerlingen heeft SOKPO
de jaarlijkse schoolgeldbijdrage betaald, omdat de ouders van deze leerlingen
hiervoor onvoldoende financiële middelen hebben.
SOKPO heeft in juni 2014 extra financiële middelen ingezet om te voorkomen dat de
school zou worden gesloten. De Ghanese overheid had op dat moment onvoldoende
financiële middelen voor de voeding van de leerlingen. Gelukkig waren enkele
sponsoren bereid de kosten voor voeding op zich te nemen. Zo kon de school
openblijven, want dove kinderen thuis kunnen door het ontbreken van de
gebarentaal snel in een isolement geraken.
Samenwerking met Ghanese overheden, zowel landelijk als plaatselijk.
SOKPO bestuursleden zijn zowel met de locale als de landelijke overheden in gesprek
geweest. Deze gesprekken waren van informatieve aard en hadden onder meer
betrekking op de mate waarop de landelijke en/of de plaatselijke overheden SOKPO
op diverse niveaus zouden kunnen ondersteunen. Dit waren plezierige gesprekken.

Samenwerking andere organisaties:
SOKPO is ingeschreven bij de Stichting “Geef Samen”. Deze stichting helpt goede
doelen met een online module en een eigen online goede doelenpagina om geld in
te zamelen voor goede doelen. Doelgroep is particulieren en bedrijven in Nederland.
SOKPO stond in 2014 ook ingeschreven bij Partin, een branche organisatie voor
initiatieven van particulieren. In februari is er een gesprek geweest met Wilde
Ganzen over onze plannen voor het JCTC te Kumasi. In december zijn door
bestuursleden van SOKPO workshops in Utrecht bezocht m.b.t. sociaal ondernemen.
Het was een inspirerende en boeiende bijeenkomst. Daarnaast heeft SOKPO
deelgenomen aan een wedstrijd om de plannen van het project Meet the Deaf
onder de aandacht te brengen. Helaas werd ons project niet uitverkoren.
Samenwerking met vrijwilligers:
Een tweetal afgestudeerde studentes, Reinike de Ruiter en Chantal van Steijn,
afgestudeerd als gebarendocenten aan Hoge School Utrecht zijn in oktober
afgereisd naar Ghana. Daar gaan ze 4 maanden vrijwilligerswerk doen op de Ashanti
School for the Deaf te Jamasi. Muziekdocent Bert Weijdema uit Amersfoort heeft in
oktober 2014 de Ashanti School For the Deaf bezocht. Hij heeft daar een
weerbaarheidstraining “Rots en Water” gegeven. Doel was de dove leerlingen meer
zelfvertrouwen te geven. Tevens zou de training de onderlinge band verstevigen.
Deze methode is bijzonder geschikt voor dove leerlingen vanwege de non verbale
communicatie.

Sponsoring en PR zaken
In 2014 zijn er met de volgende sponsors gesprekken gevoerd:
Ballast Nedam, Cordaid, P.C.L. Sint Lucas, Friesland Campina, Rabo Share4More,
Fam Remkes uit Epe, Kohlman Intertoys Amersfoort, Deltion College Zwolle, Gered
Gereedschap Nijkerk en Albert Heijn Hoevelaken.
Van Cordaid kregen we het fantastische bericht dat ze opnieuw het project ’Meet
the Deaf’ gaan financieren. Nu kwam geld beschikbaar voor het coördinatie
centrum, het toiletgebouw en twee werkplaatsen. Hiervoor ontvingen wij een mooie
bijdrage van Kon. Auris Dienstverlening.
Het vervoer van de door het Deltion College gedoneerde 20 computers en
toebehoren en 4 kisten gereedschap van Gered Gereedschap uit Nijkerk voor de
timmerwerkplaats in Kumasi konden door allerlei omstandigheden in het
kalenderjaar 2014 nog niet plaatsvinden. Op het eind van het jaar kregen we de
toezegging van Ballast Nedam dat het vervoer van de spullen begin 2015 zal gaan
plaatsvinden.
Fa. Interfer doneerde sloten voor de deuren en kasten in het Motherhouse op de
Ashanti School for the Deaf. Fa. van Hooft stelde een ruimte beschikbaar om SOKPO
bijeenkomsten te organiseren en opslag voor vervoer van spullen binnen Nederland.
Drukkerij Tomassen drukte nieuwe visitekaartjes af voor de bestuursleden van
SOKPO. Deze waren ontworpen door Marie-Jeanne van Wijnbeek. In februari hield
Eugenie Herlaar op de Volksuniversiteit Hoevelaken onder grote belangstelling een
lezing over Ghana en de SOKPOprojecten.

Er werd sportkleding gedoneerd door verschillende sportverenigingen en leden van
de atletiekvereniging Altis te Amersfoort hebben voetbalschoenen ingezameld.
Wij waren ook dit jaar weer blij met de adviezen en extra steun die Willem Huisman
en Francis Yeboah ons boden om diverse zaken te bewerkstelligen, zowel op
financieel als materieel gebied en het inspelen op de Ghanese cultuur.
Jochem Kemmeren danken we voor het vertalen van brieven, besluitenlijstjes en
documenten in het Engels.
Met dank aan alle donateurs, vrijwilligers en allen die SOKPO een warm hart
toedragen. Met uw hulp was het ook in 2014 weer mogelijk om dove jongeren in
Jamasi en Kumasi een stap op weg te helpen om zich weerbaar te kunnen opstellen
en zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien. Zonder u zou dit niet gelukt zijn!
U heeft gezorgd voor continuïteit in de SOKPO-projecten in Ghana.
Voorzitter
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