BELEIDSPLAN 2019-2020
INLEIDING
In het voorjaar van 2019 heeft Meridith Hypolite het initiatief genomen voor de
oprichting van Stichting Keeping Families Together Ghana (KFTG). Directe
aanleiding was de wens om iets te veranderen aan de schrijnende, uitzichtloze
situatie waarin sommige gezinnen in terecht zijn gekomen, nadat de moeders door
het overlijden van hun echtgenoten alleenstaand zijn geworden. In deze situatie zijn
de moeders financieel-economisch niet zelfstandig, en de kinderen in het gezin
hebben meestal niet de gelegenheid om hun schoolonderwijs te volgen en af te
ronden.

MISSIE EN VISIE
our mission is to provide education, support and training for young women
and single mothers to become self-reliant, confident, and financially
independent.
In de statuten van de stichting Keeping Families Together Ghana (KFTG) is de
doelstelling van de stichting als volgt geformuleerd: het inspireren en ondersteunen
van gezinnen van alleenstaande moeders in Ghana en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woords.
In de praktijk is de missie van Keeping Families Together Ghana (KFTG) is om
meisjes en jonge vrouwen die hun schoolopleiding niet hebben kunnen voltooien te
onderwijzen, ondersteunen, versterken en inspireren door middel van vakonderwijs
zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, financieel-economisch
onafhankelijke vrouwen die met zelfvertrouwen hun eigen leven en ontwikkeling vorm
kunnen geven

KFTGHANA FASHION ACADEMY
De voorbereidingen voor het huidige project: Keeping Families Together Ghana
(KFTG) Fashion Academy zijn gestart in september 2019. Naar verwachting zal de
school in de loop van oktober 2019 haar deuren openen voor de eerste jaargang van
20 leerlingen. Gedurende de komende drie jaar zullen de meisjes en jonge vrouwen
onderwijs krijgen in het ontwerpen en maken van kleding. Daarnaast zal het
curriculum onderwerpen als persoonlijke ontwikkeling mode, kleuren analyse,
“community out-reach”, hygiëne en gezondheid, ondernemerschap en sociaalmaatschappelijke onderwerpen zoals kind-huwelijken omvatten. De leerlingen
worden begeleid door een persoonlijke mentor. Na afronding van de opleiding zullen
de leerlingen deelnemen aan de landelijke examens van de NVTI (National
Vocational Training Institute) en een erkend diploma ontvangen

HUIDIGE SITUATIE (OKTOBER 2019)

Inmiddels is de ruimte voor de school gehuurd, en worden de klaslokalen ingericht.
De benodigde materialen zijn voor het grootste deel aangeschaft, uniformen worden
gemaakt en zijn de leerlingen klaar om te beginnen.

DOELEN VOOR DE KOMENDE PERIODE
Voor de komende periode van drie jaar zijn de doelen allereerst om de Fashion
Academy goed van de grond te laten komen. Het ligt in de bedoeling om het eerste
jaar af te sluiten met een modeshow met het werk van de leerlingen.
Indien de Fashion Academy goed loopt is het doel om het onderwijsprogramma voor
de doelgroep van jonge vrouwen in het volgende schooljaar (2020-2021) uit te
breiden met onderwijs in catering en patisserie, alsmede opleidingen tot
schoonheidsspecialiste, kapster en bakker.

ORGANISATIE
De organisatie in Nederland bestaat uit het bestuur van de Stichting Keeping
Families Together Ghana, samengesteld uit:
•
•
•
•

Meridith Hypolite, voorzitter
Jose Odding, penningmeester
Jannie Koetsier, secretaris
Bram Luteijn, lid

In Ghana worden de werkzaamheden uitgevoerd door:
•
•
•
•
•
•

•

Meridith Hypolite, Executive Director
Samuel Barnes, Operations Director
Daniel Egyam, Mode tekenen Docent
Sarah Amoh, Mode docent
Rebecca Essiful, Mode docent
Sarah Effum, Bead making Docent
Eunice Nyarkoh, Field officer/ shopper

FONDSWERVING EN FINANCIEN
In de statuten is vastgelegd dat het vermogen van de stichting zal worden gevormd door
• vergoedingen voor bewezen diensten en verrichte werkzaamheden
• subsidies en donaties;
• schenkingen, erfstellingen en legaten
• alle andere verkrijgingen en baten

Alle verkregen gelden worden toegewend om de doelstellingen van de stichting te
verwezenlijken.
Aangezien de stichting op 2 augustus 2019 is opgericht is er op dit moment nog geen
financieel overzicht beschikbaar. Dit zal na het eind van het kalenderjaar worden

opgemaakt. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de binnengekomen gelden en
de wijze waarop deze zijn besteed.
In de statuten is vastgelegd dat de leden van het bestuur geen beloning genieten
voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De stichting heeft een aanvraag ingediend bij de belastingdienst om te worden
aangewezen als een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).

