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1. Oprichting van de stichting  

 

Vanuit de voorloper van onze stichting, de informele actie 'Aandacht voor Aids' (zie 

www.aandachtvooraids.nl), is in 2006 het plan onstaan voor de oprichting van de Stichting 

Stepping Stones for Africa. In de eerste helft van 2006 zijn alle administratieve 

voorbereidingen getroffen voor de oprichting van de stichting, is een bestuur gevormd, zijn 

missie en doelen, en inhoud van de statuten bepaald. Op 12 mei 2006 is Stepping Stones for 

Africa (hierna genoemd: SSFA) formeel opgericht.  

 

2. Bestuur 
 

Het bestuur van Stepping Stones for Africa bestaat momenteel uit 5 bestuursleden, waarvan 

er één (Cindy Noordermeer-Panou) permanent in Ghana woont en werkt: 

 

a. mevrouw Cindy Lisette Noordermeer, in de functie van voorzitter; 

b. de heer Remco Kalf, in de functie van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester; 

c. mevrouw Bianca Daalhuizen, in de functie van bestuurslid; 

d. de heer René Bouwman, in de functie van bestuurslid; 

e. mevrouw Lubbigje (Lubke) van 't Hul, in de functie van bestuurslid; 

 

Wij proberen met een zo compact mogelijke organisatie in Nederland, met zo min mogelijke 

kosten het maximale te bereiken met onze projecten in Afrika. 

Er wordt gestreefd naar een vergadering per kwartaal, waarin overleg wordt gevoerd over 

strategische zaken en de voortgang van projecten. In deze vergaderingen worden de richting 

bepaald, lopende en potentiële nieuwe projecten besproken, financiële beslissingen genomen 

en takenlijsten afgesproken. Tactische beslissingen worden - binnen het in de vergaderingen 

afgesproken kader - in het veld genomen in Ghana. Naast de formele vergaderingen is er 

wekelijks en soms dagelijks overleg via de email en Skype. 

 

3. Doelstellingen 
 

1. De stichting heeft ten doel: 

a. Het ondersteunen van personen of organisaties in ontwikkelingslanden die zich 

individueel of professioneel inzetten voor doelen op het gebied van 

armoedebestrijding (en alle daaraan gerelateerde gebieden), en die geconfronteerd 

worden met een tekort aan middelen om deze doelen te realiseren;  
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b. Met haar activiteiten een opstap ("stepping stone") te geven aan de onder a. 

bedoelde personen en organisaties om zo hun doel te kunnen verwezenlijken; en 

c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beschikbaar stellen 

van financiële middelen, materialen en/of deskundigheid, op éénmalige, project- of 

duurzame basis. 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

Voor doelstellingen van onze projecten, verwijzen wij naar ons beleidsplan dat op 

onderstaande link te bekijken en downloaden is: 

 

http://www.steppingstonesforafrica.org/over-ons/beleidsplan 
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4. Activiteiten in 2010 
 

Stepping Stones for Africa is actief in drie dorpsgemeenschappen (ook 'communities' 

genoemd) in Ghana en Togo, waar wij samen met het dorp(sbestuur) aan verschillende 

projecten werken die enerzijds gericht zijn op het voorzien basisvoorwaarden, anderzijds het 

creëren van een inkomstenbron uit eco-toeristische activiteiten.  

 

Stepping Stones for Africa werkt ook samen met de Nederlands-Ghanese arts Naa Ashiley 

Vanderpuye van de International Health Care Clinic (IHCC) in Accra aan initiatieven ter 

verbetering van de zorg voor HIV-geïnfecteerden en AIDS patiënten. 

 

Dit betekent dat SSFA momenteel vier 'paraplu-projecten' heeft met daaronder verschillende 

sub-projecten: 

 

Paraplu-projecten:   

  

A. Community Development Project Atsiekpoe-Vome (Ghana) 

B. Community Development Project Liate Wote (Ghana) 

C. Community Development Project Davedi (Togo) 

D. Verbeteren van de zorg voor HIV-geïnfecteerden en AIDS-patiënten in de IHCC kliniek in 

Accra (Ghana) 

 

Hieronder worden de verschillende lopende projecten onder deze 'paraplu-projecten' kort 

beschreven: 

 

A. Community Development Atsiekpoe-Vome  
  

A1/ Bouw droog-systeem toiletten (latrines) voor Atsiekpoe 

 

Beschrijving: Sanitaire voorzieningen in Atsiekpoe en omgeving zijn schaars. Toiletten zijn 

afwezig en behoeftes worden gedaan in het open veld. Dit leidt tot slechte hygiënische 

omstandigheden en negatieve gevolgen voor de gezondheid. In samenwerking met het dorp 

is SSFA in 2009 begonnen met de bouw van droog-systeem toiletten (latrines); een dubbel 

toilet per familie-clan in Atsiekpoe. De bedoeling is om dit project uit te breiden naar 

omliggende dorpen in 2011.   
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Doelstelling: Het verbeteren van de hygiëne in Atsiekpoe door de bouw van 10 droog-

systeem toiletten (een dubbel toilet per clan-familie). 

 

Financiering/donaties: De bouwkosten per dubbel toilet bedragen ca. €200,-. Particulieren 

doneerden in totaal €1600,- aan dit project en dekten hiermee de kosten voor de bouw van 8 

dubbele toiletten. Een bedrag van €400,- is nog nodig voor de afronding. De 

bouwwerkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd door de dorpelingen 

('community-labour'), onder begeleiding van SSFA.      

 

Impact/resultaat: 6 dubbele toiletten zijn gebouwd en gereed voor gebruik, de bouw van 2 

toiletten is voor 80% voltooid, 2 toiletten dienen nog gebouwd te worden op moment van 

schrijven. 

 

Aantal begunstigden: Circa 200 mensen zijn continue woonachtig in Atsiekpoe en zij zullen 

allemaal profiteren van dit project, aangezien iedere familie toegang heeft tot een toilet.  

 

Activiteiten 2011: Fondsen werven voor de bouw van 2 resterende toiletten in Atsiekpoe, een 

feestelijke opening van de latrines, het ontwikkelen en toepassen van een educatief 

programma op het gebied van hygiëne en gezondheid.  

 

Vervolg project: Bouw van vergelijkbare sanitaire voorzieningen in twee buurdorpen van 

Atsiekpoe. 

 

Activiteiten 2011: Veldonderzoek en schrijven van een voorstel voor aanpak en 

fondsenwerving. 

 

Activiteiten 2012: Bouw en in gebruik name van sanitaire voorzieningen volgens het voorstel.  

 

 

A2/ Bouw droog-systeem toiletgebouw (latrines) voor Vome Methodist Primary School 

 

Beschrijving: De lagere school in Vome telt circa 350 scholieren afkomstig uit Vome, 

Atsiekpoe en vier omliggende dorpen. De school, opgericht in de zeventiger jaren, heeft enkel 

een simpel urinoir, maar geen toiletten. Enerzijds zijn toiletten een voorwaarde voor een 

gezonde leefomgeving, maar het gebruik van toiletten op een school is ook belangrijk voor de 

bewustwording van de leerlingen op het gebied van gezondheid en hygiëne. 
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Doelstelling: De bouw en in gebruikname van een groot toiletgebouw voor de leerlingen en 

leerkrachten van de Vome Methodist Primary School.  

 

Financiering/donaties: De totale kosten bouw bedragen €5250,-. De kosten van de beerput, 

€3250,-, zijn gedekt met dank aan het Hopjesfonds in Nederland, een donatie van het 

tijdschrift Happinez en een donatie van het College George Sand in La Motte Servolex, 

Frankrijk. Een bedrag van €2000,- is nog nodig voor afronding van dit project.    

 

Impact/resultaat: De bouw van de beerput is op moment van schrijven voor 85% voltooid. De 

uiteindelijke impact is een gezondere leefomgeving en bewustwording van leerlingen op het 

gebied van persoonlijke hygiëne.     

 

Aantal begunstigden: Circa 350 scholieren en 10 docenten van de Vome Methodist Primary 

School.  

 

Activiteiten 2011: Afronden van de bouw van de beerpunt, fondsenwerving voor de 

resterende €2000,-, afronding van de bouw van het toiletgebouw, ontwikkelen van een 

educatief programma over persoonlijke hygiëne.  

 

Activiteiten 2012: Oplevering en officiële opening van het toiletgebouw na de kerstvakantie 

(januari 2012), implementeren van een educatief programma over persoonlijke hygiëne. 

 

Vervolg project: De bouw en in gebruikname van een toiletgebouw voor de scholieren en 

leerkrachten van de Vome Methodist Junior High School in samenwerking met de North-

Tongu District Assembly. 

 

Activiteiten 2011: Lobbyen bij de North-Tongu District Assembly voor de bouw van een 

toiletgebouw bij de Vome Methodist Junior High School. 

 

 

A3/ Verbeteren infrastructuur voor toerisme in Atsiekpoe  

Beschrijving:  De bezoekersaantallen en ervaringen van toeristen die Atsiekpoe sinds 2009 

hebben bezocht bevestigen dat eco-toerisme in Atsiekpoe potentie heeft, en dat de tijd rijp is 

om het dorp te profileren als officiële ʻcommunity-based tourism destinationʼ. Hiervoor dient 

de (infra)structuur voor toerisme verbeterd te worden. 
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Doelstelling: De bouw van een ʻcommunity-tourism centreʼ, bestaande uit een receptie voor 

ontvangst en registratie van toeristen, een cultureel-historisch museum, een zitgelegenheid 

(overdekt terras met picknicktafels en eenvoudige keuken) en een kano voor veilige overtocht 

van de Volta rivier. 

 

Financiering/donaties: De totale begrote kosten bedragen €2500,-. Dit bedrag wordt gedekt 

door een donatie van het tijdschrift Happinez (€2250,-), en een donatie van €250,- van de 

reisgids Ervaar Ghana (Ghana Verkeersbureau Nederland/België). De bouwwerkzaamheden 

van het centrum worden op vrijwillige basis uitgevoerd door de dorpelingen ('community-

labour').         

 

Impact/resultaat: De picknicktafels en kano zijn gerealiseerd, de bouw van het community-

tourism centre, terras en keuken zijn voor respectievelijk 15, 50% en 65% voltooid op moment 

van schrijven. Toerisme leidt ook tot inkomsten voor het toerisme-fonds ('community-fund') 

dat het dorp heeft ingesteld, en waar het gehele dorp van profiteert. Dit fonds is beschikbaar 

voor bestedingen vastgesteld door het dorpsbestuur. Er is bijvoorbeeld een buitenboordmotor 

voor de kano-taxi uit betaald. 

 

Aantal begunstigden: Het hele dorp (circa 200 permanente bewoners) profiteert van het 

fonds. Vier individuen genereren op dit moment directe inkomsten uit toerisme gerelateerde 

activiteiten. 

 

Activiteiten 2011: Afronden bouw en inrichting van het community-tourism centre en het 

museum, de keuken en het terras. Officiële registratie van Atsiekpoe als 'community-based 

tourism destinationʼ bij het Ghanese Ministerie van Toerisme.   

 

Activiteiten 2012: Promotie Atsiekpoe als eco-toeristische bestemming onder touroperators.      
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A4/ Anansi project voor culturele, artistieke uitwisseling en duurzame ontwikkeling 

Beschrijving: De Vome Methodist Junior High School onderhoudt een internationale relatie 

met College George Sand, een middelbare school in La Motte Servolex in de Franse Alpen. 

The Association of International Sections at George Sand (ASIGS) lanceerde, in 

samenwerking met Stepping Stones for Africa en Jolinaiko Eco Tours, het ʻAnansi projectʼ, 

gericht op een culturele en artistieke uitwisseling tussen beide scholen. Een bijdrage leveren 

aan de duurzame ontwikkeling van de school is een belangrijk uitgangspunt. SSFA is 

verantwoordelijk voor de besteding van het budget dat in het Ananasi-project hiervoor wordt 

gegenereerd. 

Doelstelling: Bijdragen aan het internationale referentiekader van Franse en Ghanese 

scholieren via culturele en artistieke uitwisseling en sponsorwerving voor humanitaire 

initiatieven. Garanderen van doelmatig gebruik van sponsorgeld voor aan educatie 

gerelateerde projecten. 

 

Financiering/donaties: Op moment van schrijven zijn bedragen van €500,- en €750,- 

gedoneerd en besteed aan respectievelijk de aanschaf van schoolboeken en de bouw van 

het schooltoiletgebouw.     

 

Impact/resultaat: De buurput van het schooltoiletgebouw is voor een derde gedekt door het 

Anansi project (zie A2), en 100 schoolboeken zijn aangeschaft en worden gebruikt door de 

scholieren.   

 

Aantal begunstigden: Circa 150 leerlingen van de Junior High School profiteren van deze 

samenwerking.   

    

Activiteiten 2012: Definiëren van een vervolgproject waarbij Franse families (ouders van 

scholieren van het George Sand College) het onderwijs van een kind in Ghana sponsoren.    
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B. Community Development Liate Wote  
 

 B1/ Verbeteren infrastructuur voor toerisme 

 

Beschrijving: Het dorpje Liate Wote is sinds tientallen jaren een officiële en succesvolle 

ʻcommunity-based tourism destinationʼ. Verschillende prijzen voor schoonste community en 

beste 'community-based' toeristische bestemming zijn door het dorp gewonnen. Prestaties 

die grotendeels te danken zijn aan het goed georganiseerde bestuur, de motivatie van de 

dorpelingen en de betrokkenheid van organisaties as USAID, PeaceCorps, en het Ministry of 

Tourism in de beginjaren van het project. Deze organisaties hebben zich grotendeels 

teruggetrokken en het management van de bestemming ligt in handen van het dorp/toerisme-

comité. Vaardigheden voor het aanboren van fondsen (netwerken, schrijven van 

projectvoorstellen etc.) ontbreekt waardoor groei en onderhoud van het project wordt geremd. 

 

Doelstelling: Begeleiding bij het schrijven van een projectvoorstel ter verbetering van de 

infrastructuur voor toerisme dat bij Ghanese en internationale instanties kan worden 

ingediend. Hiermee het bevorderen van de deskundigheid bij het comité.        

 

Financiering/donaties: Momenteel bestaat dit project alleen uit persoonlijke begeleiding. 

Kostenschatting is ca. €100,- voor reis, verblijf en communicatie kosten voor het bieden van 

begeleiding.  

 

Impact/resultaat: Bevorderen van de deskundigheid van het dorpscomité door middel van 

begeleiding bij het schrijven van projectvoorstellen zal positief bijdragen aan het profileren 

van Liate Wote als toeristische bestemming, en zal fondsen realiseren voor projecten als de 

watervoorziening van het community guesthouse, de renovatie van houten bruggen op het 

voetpad naar de waterval, nieuwe bewegwijzering en de opzet van een fietsenverhuur.      

 

Aantal begunstigden: Circa 400 inwoners Liate Wote en een tiental jongeren die direct 

inkomsten genereren uit gidsactiviteiten profiteren van dit project. 

 

Activiteiten 2011: Begeleiding bieden bij het schrijven van een concreet projectvoorstel, het 

indienen van het projectvoorstel bij verschillende instanties (minimaal 6 instanties) en streven 

naar een dekking van 75% van het gewenste budget. 

    

Activiteiten 2012: Implementatie en evaluatie van de projecten beschreven in het 

projectvoorstel.  
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B2/ IT-educatie voor Junior High School scholieren in Liate Wote 

 

Beschrijving: IT is een onderdeel van het reguliere lesprogramma voor scholieren in Liate 

Wote, maar computers zijn schaars en het merendeel scholieren heeft nog nooit een 

computer aangeraakt. Een IT centrum biedt praktijklessen onder begeleiding, zodat het 

onderwijs voldoet aan de eisen van het Ghanese schoolsysteem. Het centrum draagt 

daardoor significant bij aan de kwaliteit van het onderwijs. 

 

Doelstelling: Inrichten en in gebruik name van een IT centrum met 10 computers in Liate 

Wote. 

 

Financiering/donaties: SSFA doneert 5 goede computers die beschikbaar zijn gesteld door de 

VU in Amsterdam, SSFA bemiddelt voor een vrijwilliger die helpt bij de opstart en biedt 

begeleiding in IT-centrum via partner Meet Africa.     

 

Impact/resultaat: Een operationeel centrum voor praktijk IT-lessen in de Junor High School, 

waardoor de kwaliteit van het onderwijs verbetert.  

 

Aantal begunstigden: Circa 40 studenten van de Junior High School. 

 

Activiteiten 2011: Operationeel maken van het IT centrum met 5 computers. Sponsorwerving 

voor de aanschaf van 5 extra computers. 

 

Activiteiten 2012: Managment en begeleiding van het centrum overdragen aan de community. 

 

 

C. Community Development Davedi 
 

C1/ Verbeteren Infrastructuur voor toerisme 

 

Beschrijving: Vlak over de grens in Togo ligt tussen de ananas- en palmolievelden het dorpje 

Davedi. Gecombineerd met de rijke voodoo cultuur biedt dit eenvoudige dorpje potentie voor 

eco-toerisme. De eerste stap is de bouw van een eenvoudige accommodatie zodat toeristen 

kunnen overnachten en deelnemen aan excursies. Deze excursies zijn een methode voor het 

dorp om zelf inkomsten te genereren. 
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Doelstelling: De bouw en in gebruik name van eenvoudige accommodatie (2 slaapkamers 

met gedeelde douche en latrine) in Davedi, zodat toeristen kunnen overnachten en deel 

kunnen nemen aan excursies.  

 

Financiering/donaties: Totaal is door donateurs via notariële akte €2500,- beschikbaar 

gesteld, verspreid over een periode van 5 jaar. 

 

Impact/resultaat: De bouw is op moment van schrijven voor 40% voltooid. Verblijf voor 

toerisme wordt binnenkort mogelijk.  

  

Aantal begunstigden: Het hele dorp en de omgeving profiteren van dit initiatief.  

 

Activiteiten 2011: Afronden van de bouw van de accommodatie (2 kamers), ontwikkelen van 

een informatiebrochure over Davedi. 

 

Activiteiten 2012: Inrichting van kamers, bouw van een latrin en promotie van Davedi bij 

touroperators.   

 

 

D. Verbeteren van de zorg voor HIV-geïnfecteerden en AIDS-patiënten in 

de IHCC kliniek in Accra (Ghana) 
 

D1/ Verbeteren zorg voor 60 HIV-geïnfecteerde homosexuele mannen in Accra 

 

Beschrijving: De IHCC AIDS kliniek in Accra is sinds 2004 actief betrokken bij verschillende 

interventies gericht op de kwetsbare groepen, genoemd ʻMost At Risk Populationʼ (MARP) 

met betrekking tot HIV/AIDS in Ghana, zoals de homo/lesbische, transgender en bisexuele 

gemeenschappen. De Ghanese overheid richt zich actief op de kwetsbare groepen via 

uitgebreide preventie, behandeling en zorg interventies. Ondanks dat het nationaal 

gemiddelde voor HIV-infecties circa 2% bedraagt, is het percentage onder kwetsbare groepen 

veel hoger. Bijvoorbeeld, het aantal met HIV-geïnfecteerde commerciële sekswerkers in 

Accra en Kumasi bedraagt respectievelijk 37% en 24%. De homosexuele bevolkingsgroep in 

Ghana, ʻMen Sleeping with Menʼ (MSM) genoemd,  is een andere kwetsbare groep die 

bijdraagt aan het toenemen van het aantal HIV-infecties. Veel MSM onderhouden hun relaties 

met vrouwelijk partners en daardoor verspreidt HIV zich onder de algemene populatie. Stigma 

en discriminatie maken het moeilijk voor deze groep om advies en zorg te verkrijgen. IHCC 
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heeft sinds 2007 een cliëntengroep van lesbiënnes die maandelijks bijeenkomen en sinds 

2009 ʻtrainer-of-trainerʼ workshops ontvangen.    

 

Doelstelling: Sponsorwerving voor het aanbieden van ʻtrainer-of-trainerʼ workshops voor 

MSM/lesbische gemeenschappen gericht op SOA- en HIV-preventie, met als doel het 

verminderen van het risico op HIV-infecties binnen deze kwetsbare groep. Deze workshops 

zullen worden gegeven in de zustercentra van het IHCC in het binnenland van Ghana, waar 

stigma en discriminatie hoog is.    

 

Financiering/donaties: Maandelijkse sessies in Accra worden gefinancierd door het IHCC, de 

kosten bedragen circa €75,- per sessie. In 2011 wenst IHCC vier bijeenkomsten te 

organiseren in Berekum, waar MSM en lesbiënnes zich hebben georganiseerd in een groep. 

Kosten voor vier initiële sessies bedragen circa €600,-. In 2012 wenst IHCC minimaal tien 

sessies aan te bieden verspreid over vijf zustercentra. De kosten bedragen €150,- per 

sessie, totale kosten €1500,-. Gezien de doelgroep zal SSFA in 2011 een projectvoorstel 

indienen bij het Trutfonds in Amsterdam.  

 

Impact/resultaat: Verhogen van kennis over SOA- en HIV-preventie, vroegtijdig 

diagnosticeren van HIV-infecties onder MSM/lesbische populaties verspreid over het land.   

  

Aantal begunstigden: Het bereiken van circa 20 MSM/lesbiënnes per groep x 6 groepen = 

120 MSM/lesbiënnes.    

 

Activiteiten 2011: Sponsorwerving voor, en implementatie van vier workshops in Berekum. 

 

Activiteiten 2012: Implementatie van tien workshops in 3 tot 5 zustercentra.  

 
 
Meer informatie over onze projecten 
 

Over al deze projecten is meer informatie te vinden op onze website: 

http://www.steppingstonesforafrica.org 

 

Ons beleidsplan is hier te bekijken en downloaden: 

http://www.steppingstonesforafrica.org/over-ons/beleidsplan
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5. Financiën en bestedingsbeleid 
 

Bestedingen van fondsen vinden plaats conform ons beleidsplan (te downloaden op onze 

website), binnen de daarin door ons geformuleerde projecten en doelstellingen. 

 

SSFA is voornemens om in 2011/12 op diverse manieren fondsen te blijven werven om onze 

lopende projecten voort te kunnen zetten, en om nieuwe projecten binnen onze doelstellingen 

te kunnen initiëren. 

 

Tot uitgaven wordt besloten in de bestuursvergaderingen. Bij eigen projecten zoals de bouw 

van de dorps- en schoollatrines, wordt uitgegaan van een begroting van het gehele project of 

een deelproject en wordt geld overgemaakt als voorschot op basis van daadwerkelijk gedane 

bestedingen zoals de aankoop van bouwmaterialen. Bij afronding van projecten wordt dan 

een eindcalculatie gemaakt, die kan worden gebruikt voor betere schattingen in een volgend, 

vergelijkbaar project. 

In geval van donaties op basis van een projectvoorstel, zoals bij de IHCC kliniek, vragen wij 

van de ontvangende partij altijd een onderbouwing van het voorstel en de daadwerkelijke 

uitgaven met bonnen, facturen etc. 

 

Vaak krijgen we donaties binnen voor specifieke projecten. Na overleg in 

bestuursvergaderingen wordt de betreffende donatie voor zover mogelijk ook aan dat project 

uitgegeven, tenzij er een dringende reden is om daarvan af te wijken. In dat geval zoeken we 

contact met de donateur. Onspecifieke donaties worden na overleg in het bestuur toegekend 

aan lopende projecten die nog niet volledig gefinancierd zijn. 

 


