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1. De organisatie 
 
 
1.1 Wie zijn we 

Stepping Stones for Africa (SSFA) is een Nederlandse goededoelen-stichting. De 
stichting is opgericht als reactie op inspirerende ontmoetingen in ontwikkelingslanden 
in Afrika. Ontmoetingen met mensen en organisaties die zich met hart en ziel 
inzetten voor armoedebestrijding en een betere leefsituatie ter plaatse.  

Binnen hun werk worden deze mensen en organisaties vaak geconfronteerd met de 
grenzen van hun mogelijkheden en met weinig of geen middelen om hun ideaal te 
verwezenlijken. In onze projecten stellen wij deze deskundige en bevlogen mensen 
en organisaties centraal. Wij willen met hen samenwerken en de ‘stepping stone’ 
vormen (of vinden) om hun idealen, dromen en doelen te realiseren. 

De oprichters van de stichting zijn Cindy Noordermeer-Panou en Remco Kalf. Het 
secretariaat is gevestigd in Den Haag. Cindy Noordermeer-Panou is woonachtig en 
werkzaam in Ghana en alle huidige projecten vinden plaats in Ghana en Togo.  

Voor de formele oprichting verwijzen we naar onze statuten, dd. 12 mei 2006. 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder 
nummer 27288334, en is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling bij 
de Belastingdienst. 

 
1.2 Geschiedenis 

Stichting Stepping Stones for Africa is opgericht in 2006, als vervolg op het initiatief 
‘Aandacht voor AIDS’ waar de oprichters Cindy Noordermeer-Panou en Remco Kalf 
zich van 2003 tot 2005 actief voor inzetten. Gedurende deze periode werkte Cindy 
voor het International Health Care Center, een HIV/AIDS kliniek voor de allerarmsten 
in Accra, de hoofdstad van Ghana. Remco ontwikkelde en onderhield de website 
‘Aandacht voor Aids’ (www.aandachtvooraids.nl) waarop Cindy haar ervaringen kwijt 
kon. Het doel van de website was de realiteit van de AIDS epidemie dichter bij hun 
achterban in Nederland te brengen. Deze website kristalliseerde uit tot een 
omvangrijk web van verhalen en contacten. De site gaf een gezicht aan de 
slachtoffers van de AIDS epidemie en riep ontelbaar veel reacties op. Het 
aanspreken van potentiële donateurs was niet het oorspronkelijke doel, ‘Aandacht 
voor AIDS’ was geen stichting, maar het netwerk dat ontstond en de donaties die op 
gang kwamen, maakten een groot verschil in de kliniek. 

In 2006 besloten Cindy en Remco een officiële stichting te registeren om de 
financiële zaken beter te organiseren en om initiatieven meer bestaansrecht te 
geven. Ze wilden de focus niet beperken tot de AIDS epidemie of een andere 
specifieke problematiek. Want de ervaring had geleerd dat het de mensen achter het 
onderwerp zijn die een verschil maken. Er is veel geld beschikbaar voor tal van 
ontwikkelingsdoeleinden, zoals HIV/AIDS, maar zonder een drijvende kracht in het 
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veld worden weinig resultaten behaald. Het zijn de mensen die in Afrika 
daadwerkelijk een verschil kunnen maken, en dat verschil is noodzakelijk op tal van 
gebieden. Deze gedachtegang vormde de basis voor de oprichting en missie van 
Stepping Stones for Africa. 

De stichting werd formeel opgericht op 12 mei 2006. De oprichting en het eerste 
officiële project werd in gang gezet met een donatie van €20.000 voor de IHCC 
AIDS-kliniek in 2006 door stichting Trutfonds uit Amsterdam.  

 
1.3 Doelstellingen 

Onze missie is 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. 
Stepping Stones for Africa streeft met haar activiteiten een opstap (‘stepping stone’) 
te geven aan de hierboven bedoelde personen en organisaties om zo hun doel te 
kunnen verwezenlijken, door het beschikbaar stellen van financiële middelen, 
materialen en/of deskundigheid, op éénmalige, project- of duurzame basis. 

Onze belangrijkste kernwaarde is inspiratie. De volgende uitspraak staat op onze 
website: ‘When you are inspired, you inspire others, when others are inspired, what 
is impossible, becomes possible’. Wat wij hiermee bedoelen is dat inspiratie 
wederzijds besmettelijk is: wij hebben in de praktijk ervaren dat door onze inspiratie 
te delen, er dingen mogelijk worden die voorheen onmogelijk leken. Naast inspiratie 
vinden wij de kernwaarde deskundigheid van ongekend belang. Motivatie en 
doorzettingsvermogen zijn stap één om een initiatief in gang te zetten, maar kennis 
en ervaring, gecombineerd met pragmatisme, maakt dat initiatieven leiden tot 
concrete resultaten en duurzaamheid. Ontwikkelingssamenwerking is een vak apart, 
dat naast inhoudelijke kennis vraagt om bekwaamheid in het opzetten, 
implementeren en evalueren van programma’s. 

Onze visie kan worden samengevat met de term 'Aid & Trade': 

Aid: We trachten de levensomstandigheden van mensen concreet te verbeteren door 
hen te helpen om basisvoorwaarden te realiseren: gezondheid, hygiëne, een dak 
boven het hoofd, schoon drinkwater. Wij willen hierin een 'stepping stone' zijn, met 
kennis, organisatievermogen en het aanboren van financiële bronnen als onze 
inbreng. Een concreet voorbeeld hiervan is de bouw van latrines in Atsiekpoe en 
Vome, dorpjes in Ghana (zie onze lopende projecten). Onze bijdrage is een 
financiële, maar wij leveren ook bouwbegeleiding, organisatie en inspiratie. We laten 
het dorp zien dat als je doelen stelt en vervolgens gezamenlijk de schouders eronder 
zet, je hele concrete verbeteringen van je leefsituatie kan realiseren. 

Trade: Naast het realiseren van basisvoorwaarden willen we mensen helpen om in 
hun eigen levensonderhoud te voorzien middels handel (de spreekwoordelijke hengel 
om mee te vissen). Ook hier willen we het opstapje vormen dat mensen nodig 
hebben om dat voor elkaar te krijgen. Een concreet voorbeeld is de infrastructuur 
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voor toerisme die we in Atsiekpoe en Vome met de dorpelingen creëren (zie onze 
lopende projecten). De komst van toeristen verschaft een rechtstreekse 
inkomstenbron in de vorm van bijdragen aan het 'community fund', maar genereert 
ook werk. Dorpelingen leiden mensen rond, verzorgen maaltijden, wandelingen, 
muziek- en drum- en mandenweef workshops, uitstapjes -zoals vissen op de rivier- 
en verzorgen de veilige oversteek van de rivier met een kano-taxi. 

Wij willen mensen geen zaken van buitenaf opleggen. Al onze projecten gaan in 
samenspraak: onze rol is altijd begeleidend en inspirerend. In geval van Atsiekpoe is 
er veelvuldig overleg met de dorpsraad. Van het dorp een toeristische bestemming 
maken vergt een omslag in het denken van mensen, waar wij bij helpen. Maar het 
dorp is zelf sturend in de richting van de projecten, stelt zelf de prioriteiten en bepaalt 
wat nodig is. Wij noemen dit soort projecten daarom 'community-based'. 

 
1.4 Partners en adviseurs 
 
De volgende mensen en organisaties werken veelvuldig met ons samen, voorzien 
ons zo nodig van advies en zijn daarmee van invloed op het beleid en de coördinatie 
van specifieke projecten: 
 
- Jolinaiko Eco Tours – adviseur en partner in al onze 'community based eco-

toerisme' projecten in Atsiekpoe, Liate Wote en Davedi; 
- Dr. Naa Ashiley Vanderpuye – directeur en arts in de IHCC AIDS kliniek in Accra; 
- De traditionele dorpsbesturen en toerisme-comités van de dorpen 

Atsiekpoe/Vome en Liate Wote (Ghana), en Davedi (Togo). 
 
Overige partners en adviseurs: 
 
- North-Tongu District Assembly (advies en beleid inzake projecten in 

Atsiekpoe/Vome); 
- Middelbare scholen in Europa en Amerika, zoals de Metropolitan Community 

College in Omaha (USA), Polesworth International Language College, Tamworth, 
(UK), College George Sand in Clement (Frankrijk) (Educatieve uitwisselingen); 

- Meet Africa Foundation (Expertise, organisatie van de komst van vrijwilligers); 
- Ghana Verkeersbureau (Promotie Atsiekpoe/Vome als eco-reisbestemming);  
- Touroperators in Nederland zoals Tsara Travel, Untamed Wildlife Safaries, 

Gabrielle Pot Reizen en Koning Aap. (Promotie Atsiekpoe als eco-
reisbestemming);  

- Marielle Knook, Medisch chirurg, Bator Hospital. (Advies medische kwesties); 
- Margriet Reinders, specialist rural water supply. (Advies drinkwater); 
 
 
1.5 Bestuur, overleg en besluitvorming 
 
Het bestuur van Stepping Stones for Africa bestaat momenteel uit 5 bestuursleden, 
waarvan er één (Cindy Noordermeer-Panou) permanent in Ghana woont en werkt. 
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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. 
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2. Beleid en keuzes 
 
Ons beleid en onze keuzes met betrekking tot (potentiële) projecten worden gestuurd 
en bepaald door de volgende overwegingen en uitgangspunten: 
 
- Projecten moeten plaatsvinden in Ghana, Togo of Benin, omdat dit het 

werkgebied van Cindy Noordermeer-Panou is, en wij het belangrijk vinden dat er 
sprake is van persoonlijke aanwezigheid en begeleiding. 

- Projecten worden altijd getoetst aan onze doelstellingen. 
- Conform onze doelstellingen ondersteunen we lokale initiatieven. 
- We leggen nooit een project van buitenaf op. Wij kiezen een dienende, 

inspirerende en begeleidende rol. Het gaat om verbetering van de situatie van 
mensen, maar alleen als ze dat zelf ook nastreven.  

- Potentiële nieuwe projecten die passen binnen onze doelstellingen worden 
geïdentificeerd en voorgesteld door onze persoon in het veld, Cindy Noordermeer-
Panou. Cindy komt mede door haar baan als reisorganisator op veel plekken in 
West Afrika waar veel te verbeteren valt, en is altijd op de uitkijk naar potentieel te 
steunen personen en initiatieven. 

- Er moet een persoonlijke 'klik' zijn met de persoon of organisatie die we helpen. 
Wij willen zelf geïnspireerd zijn, omdat er dan energie vrijkomt om anderen te 
inspireren en dingen te veranderen.  

- Wij opereren kleinschalig en zijn 'face-to-face' het meest krachtig. Educatie en het 
veranderen van manieren van denken vergt veel tijd, geduld en herhaling. 
Persoonlijke betrokkenheid is een noodzaak om vertrouwen te winnen en te laten 
groeien. 

- We geven de voorkeur aan projecten waar we een langdurige samenwerking 
kunnen aangaan, en waar groei en uitbreiding in mogelijk is. Veranderingen 
hebben tijd nodig en moeten gedragen worden door de gesteunde organisaties en 
mensen, ze moeten ingebed worden in het denken en de dagelijkse praktijk.  

- Doordat we langdurige samenwerkingsverbanden aangaan, definiëren we 
projecten op een hiërarchische manier: grote doelen als 'paraplu' en daarbinnen 
kleinere, behapbare doelen. Ons beleid is om zoveel mogelijk binnen de 
overkoepelende doelen uit te breiden als we naar toekomstige projecten zoeken. 
Maar wel altijd op een manier die past bij de ondersteunde mensen/organisaties 
en onszelf. Logische toekomstige vervolgprojecten van de bouw van latrines in 
Atsiekpoe (zie onze lopende projecten) zijn bijvoorbeeld het bouwen van latrines 
in omliggende dorpen en het verder verbeteren van de hygiëne door het 
beschikbaar maken van schoon drinkwater en educatie. Maar ook: het kopiëren 
van het succesvolle concept van 'community-based' eco-toerisme als 
inkomstenbron naar een andere locatie; het dorp Davedi in Togo.  

- We streven altijd naar praktische, concrete en meetbare resultaten. 
- Nog meer dan we nu al doen, streven we ernaar ons werk in de lokale 

samenleving en structuren te integreren. Een praktisch voorbeeld hiervan is dat 
we actieve samenwerking aangaan met het Districts bestuur waaronder de dorpen 
Atsiekpoe en Vome vallen. 
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3. Onze projecten, impact en resultaten 
 
 
3.1 Lopende projecten 
 
Stepping Stones for Africa is actief in drie dorpsgemeenschappen (ook 'communities' 
genoemd) 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 ('Aid & Trade', zie 
onze visie in paragraaf 1.3).  
 
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.   
 
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 
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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. 
 
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.  
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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 ‘community-based tourism 
destination’. Hiervoor dient de (infra)structuur voor toerisme verbeterd te worden. 

Doelstelling: De bouw van een ‘community-tourism centre’, 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 destination’ 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 ‘Anansi project’, 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.    
 
 
B. Community Development Liate Wote  
 
  
B1/ Verbeteren infrastructuur voor toerisme 
 
Beschrijving: Het dorpje Liate Wote is sinds tientallen jaren een officiële en 
succesvolle ‘community-based tourism destination’. 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. 
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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.  
 
 
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. 
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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. 
 
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 ‘Most At Risk 
Population’ (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 
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37% en 24%. De homosexuele bevolkingsgroep in Ghana, ‘Men Sleeping with Men’ 
(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 heeft sinds 2007 een cliëntengroep van lesbiënnes die maandelijks 
bijeenkomen en sinds 2009 ‘trainer-of-trainer’ workshops ontvangen.    
 
Doelstelling: Sponsorwerving voor het aanbieden van ‘trainer-of-trainer’ 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.  
 
 
3.2 Afgesloten projecten  
 
 
A. Accreditatie IHCC AIDS kliniek 
 
Beschrijving: Anti-retrovirale therapie (ART), in de volksmond AIDS-remmers 
genoemd, was in 2006 in Ghana voor de meeste mensen verre van vanzelfsprekend. 
De kosten bedroegen circa $500,- per maand en dit betekende dat de meeste 
patiënten enkel voor palliatieve zorg in aanmerking kwamen en als gevolg daarvan 
uiteindelijk aan AIDS stierven. Dankzij subsidie via The Global Fund, dat samenwerkt 
met de Ghanese regering om de therapie beschikbaar te maken voor iedereen, werd 
een programma gestart waardoor de kosten voor patiënten werden teruggebracht tot 
5 dollar per maand. Om in aanmerking te komen diende een ziekenhuis echter wel 
aan strenge criteria te voldoen. Obstakels voor Dr. Naa Ashiley Vanderpuye, die haar 
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in HIV/AIDS gespecialiseerde kliniek wilde laten accrediteren, waren het 
bezit/gebruik van een CD4-count apparaat (een diagnostische laboratorium apparaat 
dat bloedwaardes van de HIV positieve patiënt bepaalt) en gekwalificeerd personeel 
(waaronder een arts, een laborant, een gediplomeerd verpleegkundige en een 
assistent verpleegkundige) in vaste dienst. De bijdrage van SSFA heeft ervoor 
gezorgd dat de kliniek zich uiteindelijk heeft kunnen accrediteren en op die manier de 
zorg voor HIV/AIDS patiënten significant heeft kunnen verbeteren.  
 
Doelstelling: Accreditatie van de Ghanese overheid verkrijgen voor de IHCC AIDS 
kliniek in Accra, waardoor de kliniek toestemming kreeg om gesubsidieerde anti-
retrovirale therapie en medicijnen te verstrekken, inclusief alle zorg daaromheen. 
 
Financiering/donaties:  SSFA heeft door een significante donatie van €12.000,- voor 
de CD4 machine, en €11.600,- voor salariëring van medisch personeel voor een 
periode van drie jaar (2006-2009) significant bijgedragen aan de accreditatie van de 
IHCC kliniek door het National AIDS Control Program. Het resterende bedrag van de 
totaal $40.000,- kostende CD4 machine werd bekostigd door de Stanford University 
en de World Wide Aids Coalition.   
 
Impact/resultaat: IHCC was de eerste private kliniek, en de tiende kliniek in Ghana 
waar AIDS-remmers gesubsidieerd konden worden verstrekt. De kliniek heeft 
momenteel 672 geregistreerde HIV-positieve cliënten en een gemiddelde van 15 à 
20 nieuwe cliënten per maand. Alle patiënten die in aanmerking komen voor ART 
krijgen deze ook voorgeschreven (op moment van schrijven 466 cliënten). Recent is 
in Ghana het beleid veranderd en worden CD4 testen gedaan in 
overheidsziekenhuizen die samenwerken met de geaccrediteerde privé-klinieken, en 
is de CD4 machine daarom in bruikleen gesteld aan een ziekenhuis in Burkina Faso 
waar HIV-zorg nog in de kinderschoenen staat.    
 
Anno 2011 is de IHCC kliniek een gerenommeerde en geaccrediteerde kliniek in 
Accra. Als enige private kliniek met zoveel HIV-positieve cliënten speelt het 
ziekenhuis een belangrijke rol op het gebied van klinisch benadering van HIV-zorg op 
nationaal niveau. Dr. Naa Ashiley Vanderpuye is een vooraanstaand lid van de 
Country Coordination Mechanism (CCM) dat zich richt op preventie, behandeling en 
monitoren van HIV/AIDS in Ghana.   
 
 
B. Herdruk voorlichtingsboekjes 'Positive Living' en 'Posive Living & 
Healthy Eating' 
 
Beschrijving: SSFA heeft in 2007/2008 de herdruk (totaal 4000 stuks) bekostigd van 
een tweetal voorlichtingsboekjes die eerder door voedingskundige en bestuurslid 
Cindy Noordermeer waren ontwikkeld in het kader van de eerder genoemde actie 
'Aandacht voor Aids'. Beide boekjes richten zich op mensen met HIV/AIDS in Ghana. 
Het ene boekje geeft voorlichting over een gezonde leefwijze, het andere over 
gezond eten. De boekjes zijn verspreid onder een groot aantal ziekenhuizen en 
gezondheidswerkers in Ghana en waren destijds het enige beschikbare 
educatiemateriaal over voeding, en daardoor zeer gewild.  
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Doelstelling: Educatief materiaal op het gebied van gezonde Ghanese voeding voor 
HIV-positieve personen beschikbaar stellen in HIV-gespecialiseerde instellingen in 
Ghana.  

Financiering/donaties: De kosten voor herdruk bedroegen €2800,-, en zijn gedekt 
door een deel van een donatie toegekend door de Koornzaayer Foundation aan het 
‘Aandacht voor AIDS’ initiatief.   

Impact/resultaat: De eerste druk, uitgegeven in 2005, werd zeer positief ontvangen 
en al snel was er vraag naar een herduk. De herdruk van 4000 exemplaren is 
verspreid onder overheids- en privé-ziekenhuizen in Greater Accra en daarbuiten, 
inclusief de drie noordelijke provincies.      
 
 
C. Steun aan diverse projecten IHCC AIDS kliniek 
SSFA heeft in 2008 diverse grote en kleine donaties ontvangen ter besteding aan 
projecten ter verbetering van HIV-preventie en zorg in de IHCC kliniek:  
 
- In januari 2008 is een bedrag van €6000,- euro gedoneerd door een particulier 

voor de IHCC kliniek. In overleg is dit uitgegeven aan medische test kits (HIV, 
Malaria, Hepatitis B, etc.), medicijnen, 2 computers, en het OVC (Orphans and 
Vulnerable Children) project, een project ter ondersteuning van AIDS 
weeskinderen en hun verzorgers. 

- In februari 2008 is een bedrag van €500,- euro gedoneerd door een particulier 
voor de IHCC kliniek. De kliniek heeft dit in overleg besteed aan diverse lopende 
kosten. 

- In december 2008 is door het Zuiderpark VMBO €2800,- euro ingezameld in het 
kader van een schoolproject over AIDS. Deze donatie is geschonken aan de IHCC 
AIDS kliniek, en in overleg met de school en de kliniek besteed aan het OVC 
(Orphans and Vulnerable Children) project. 

 
Eind 2005/begin 2006 - formeel gesproken voor de oprichting van SSFA, is middels 
een donatie van Stichting Metgezel, een ambulance-busje aan de kliniek gedoneerd. 
Eigen vervoer was hard nodig om thuiszorg aan terminale patiënten te kunnen 
verlenen en vervoer van patiënten en overledenen te kunnen verzorgen.  
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4. Fondsenwerving en financiën 
 
 
4.1 Donaties en kosten 
 
Stepping Stones for Africa is een kleinschalige stichting. Wij financieren onze 
projecten volledig uit ontvangen - meestal kleine - donaties. De hoeveelheid donaties 
varieerde tussen 2006 en 2009 tussen €1.150,- (2009) en €20.400,- (2006) per jaar, 
met een gemiddelde van ca. € 9.900,-. Wij hebben een aantal donateurs die 
maandelijks een klein bedrag overmaken, incidentele grote donaties van enkele 
duizenden euro's, en één periodieke donatie vastgelegd in een notariële akte.  
 
Onze jaarlijkse kosten zijn zeer laag: deze bestaan alleen uit bankkosten, contributie 
van de Kamer van koophandel, skype/telefoonkosten voor vergaderingen en 
hostingkosten van de website. Wij maken geen kosten voor fondsenwerving en keren 
geen onkostenvergoedingen uit aan bestuursleden. Alle bestuursleden zijn 
vrijwilligers en doneren hun vrije tijd, energie en inspiratie. 
 
 
4.2 Fondsenwerving 
 
De manier waarop wij tot nu toe fondsen hebben geworven is met name middels 
onze website en door persoonlijk contact van donateurs en vrijwilligers met onze 
projecten in Ghana en Togo. 
 
Door middel van het beschrijven van projecten en het nieuws daaromheen op onze 
website sporen we mensen aan om er aan bij te dragen. Het verleden heeft 
uitgewezen dat als wij geïnspireerd vertellen over wat we doen, de financiën volgen 
doordat anderen ook geïnspireerd raken. 
 
Diverse toeristen die met eigen ogen onze projecten hebben gezien, zijn nu 
donateurs of partners. Bijvoorbeeld ons eco-toerisme project in Davedi (Togo) kan 
worden gerealiseerd dankzij toeristen die in het dorp zijn geweest, geïnspireerd zijn 
geraakt door de initiatiefnemer en nu middels notariële akte schenken aan SSFA. 
 
Andere manieren waarop wij bronnen proberen aan te boren zijn: 
 
- Het aanspreken van mensen in vrienden-/kennissen-/zakelijke kringen; 
- Aandacht proberen te genereren in de media (websites, blogs, bladen etc.). Zie 

hoofdstuk 5 over marketing. 
- Het koppelen van projecten met inhoudelijke doelen van fondsen. Een voorbeeld 

is het Trutfonds, dat graag een concreet project rondom AIDS wilde sponsoren. 
Het Trutfonds is een fonds dat voortkomt uit de niet-commerciële homo- en lesbo-
discotheek De Trut in Amsterdam. 

- Samenwerkingsverbanden aangaan, bijvoorbeeld met scholen. Zo is er een 
uitwisselingsproject opgezet tussen een Franse middelbare school en een school 
in Atsiekpoe. Binnen dit project worden door de Franse school fondsen 
gegenereerd voor de bouw van een schoollatrine en de aanschaf van 
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schoolboeken. Ook stagières die voor een aantal maanden in het dorp komen via 
bijvoorbeeld onze partner Meet Africa, genereren vaak fondsen voor een specifiek 
project. Zo is er door de laatste vrijwilliger in Atsiekpoe €1500,- euro opgehaald 
voor de schoollatrine in Atsiekpoe. 

 
Wat tot nu toe nog slechts een enkele keer gebeurd is, maar wat we in de toekomst 
meer willen gaan doen is specifieke fondsenwerving door projectvoorstellen in te 
dienen bij fondsen als bijv. Wilde Ganzen. 
 
 
4.3 Beheer en besteding van fondsen 
 
De stichting beschikt over 3 bankrekeningenen: een verenigings-/stichtingsrekening 
bij de Rabobank, een gekoppelde spaarrekening en een tweede spaarrekening bij de 
SNS bank. Vermogen dat (nog) niet gebruikt wordt, wordt tijdelijk weggezet op de 
spaarrekeningen. 
 
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. 
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5. Marketing en binding donateurs 
 
Ons belangrijkste marketingkanaal is onze website. Afgezien van informatie over de 
stichting zelf, beschrijven we daar onze hoofd- en deelprojecten, en wordt er een 
nieuwsblog bijgehouden met actuele ontwikkelingen. 
 
Verder proberen we aandacht te genereren in de media (websites, blogs, bladen 
etc.). Zo is er over ons project in Atsiekpoe geschreven in het blad Happinez en op 
About.com, de reiswebsite van de New York Times. In het geval van Happinez heeft 
dit geleid tot een voor ons aanzienlijk donatie.  
Ook staat Atsiekpoe inmiddels als eco-toeristische bestemming in de reisgids 'Ervaar 
Ghana'. De reisgids heeft als tegenprestatie een donatie gedaan voor de aanschaf 
van een kano voor het dorp. 
 
Naast de website heeft SSFA sinds kort ook een Facebook pagina. In de toekomst 
willen we naast deze bestaande online kanalen ook digitale nieuwsbrieven gaan 
uitsturen. 
 
Ons streven is een langdurige relatie met de mensen die ons werk een warm hart 
toedragen. In onze marketing activiteiten willen we inspireren en waar van 
toepassing ook aan educatie doen. 
 
Onze website: http://www.steppingstonesforafrica.org/ 
Onze Facebook pagina: http://www.steppingstonesforafrica.org/facebook 
De voorloper van onze website (2003-2005): http://www.aandachtvooraids.nl 


