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Samenvatting:  
• Project titel: ‘Inclusief onderwijs’: Verbetering speelplaats en aanschaf van een aantal 

leer- en speelmaterialen voor kinderen met een beperking in Dunkwa-on-Offin, Ghana; 
• Project doel: de basisschool met bijna 400 kinderen krijgt een verbeterde speelplaats, 

meubilair en leer- en speelmaterialen die ook toegankelijk en geschikt zijn voor kinderen 
met een beperking; 

• Project locatie: Dunkwa-on-Offin, Central Region, Ghana; 
• Beoogde start datum: Zomervakantie 2022; 
• Project kosten: 10.675,35 (Zie de bijlage voor de volledige begroting). 

 
Wie zijn we? 
Adamfo Ghana is een Nederlandse stichting die zich inzet voor het welzijn van kwetsbare 
kinderen, jongeren en families die in Ghana op straat leven of het risico lopen op straat terecht te 
komen. We werken aan concrete projecten op het gebied van onderwijs, beroepstraining, 
werkgelegenheid, familiegerichte zorg, lobby & bewustmaking. We dragen daardoor bij aan een 
betere toekomst voor deze kinderen en families. 
 
Beschrijving van het project:  
Dunkwa-on-Offin (in het kort Dunkwa) is een kleine stad in Central Region in het zuid-westen 
van Ghana. Dunkwa is het een arme gemeenschap die leeft van wat mijnbouw en landbouw. De 
stad heeft regelmatig te maken met overstromingen vanuit de rivier de Offin maar de school ligt 
gelukkig op hoger terrein en heeft daarom geen overlast. De Dunkwa Methodist Primary School 
is een basisschool met bijna 400 kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar. Na afronding van het 
basisonderwijs stromen de kinderen (wiens ouders dit kunnen betalen) door naar Junior High 
School.  
 

Deze Primary School is door de overheid in Dunkwa 
aangewezen voor kinderen met een beperking binnen 
het reguliere onderwijs. De school ontvangt van de 
overheid slechts 6 Ghanese Cedi (nog geen euro) per 
jaar, per schoolgaand kind, voor onderhoud van de 
gebouwen, meubels en materialen. Helaas veel te weinig 
om rondom de gebouwen investeringen te kunnen doen 
in het algemeen en zeker niet voor de leerlingen met een 
beperking. Voor deze kinderen is een lokaal beschikbaar 
voor extra ondersteuning op maat. Er is nog geen 
meubilair en geschikte leer- en speelmateriaal. 

 
De buitenplaats rondom de klaslokalen is niet geschikt voor kinderen met een lichamelijke 
beperking. De grond is ongelijk, loopt schuin af en is bedekt met kleine losse steentjes. De 
kinderen hebben om naar het toiletgebouw te gaan, hulp van een ander kind nodig. Buiten spelen 
is voor hen eigenlijk onmogelijk. De school wil dan ook op de buitenplaats looproutes maken 
zodat het terrein en toiletgebouw voor alle kinderen zelfstandig toegankelijk worden. 
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We willen graag bereiken dat alle kinderen met 
plezier op school leren en spelen. De 
gebrekkige voorzieningen zorgen voor lage 
leerprestaties van de leerlingen en er bestaat een 
serieus risico op vroegtijdig schooluitval. 
Kinderen met te lage cijfers worden niet 
toegelaten tot de middelbare school. Vroegtijdig 
schooluitval is één van de belangrijkste 
oorzaken waardoor kinderen op straat terecht 
komen. Adamfo Ghana wil dit risico inperken 
door de school te ondersteunen met de aanleg 
van een toegankelijke buitenplaats en de 
aanschaf van geschikte leer- en speelmateriaal. 
De school is dan beter ingericht voor alle 
doelgroepen, die naar deze school gaan! 

 
Beoogd resultaat: 
Bijna vierhonderd (400) kinderen, in de leeftijd van 4-12 jaar, krijgen toegang tot een 
toegankelijke en veilige buitenplaats. Bovendien kunnen de kinderen met een beperking 
zelfstandig naar het toiletgebouw en krijgt de basisschool een aantal speel- en leermaterialen om 
inclusief onderwijs te kunnen geven. Hierdoor worden de leerprestaties verbeterd, neemt de 
schooluitval af en wordt het risico op straatleven verkleind.  
 
Doelstellingen van het project: 

• verbeteren van de huidige buitenspeelplaats zodat de buitenplaats ook geschikt is voor 
kinderen met een beperking (realiseren van stenen looproutes, een speelveld en 
aangepaste speelobjecten; 

• inrichten van een leslokaal met meubilair en voorzieningen zodat dit lokaal geschikt is 
voor steun op maat voor de kinderen met een beperking; 

• aanschaffen van leer- en speelmateriaal voor inclusief onderwijs. 
 
Met dit project wordt een bijdrage geleverd aan SDG 4: gelijke toegang tot 
kwalitatief onderwijs voor iedereen.  
 
Het bestuur van de stichting zijn allen vrijwilligers. We verhogen de begroting van projecten met 
5% om allerlei uitgaven zoals bankkosten, lidmaatschap van een branche vereniging, werven van 
fondsen etc. te kunnen betalen. 

Voor de uitvoering van het project is begroot: €10.167,- 
Opslag van 5% voor de kosten van Adamfo Ghana: €508,35 
Het totale budget, nodig voor uitvoering van dit project, bedraagt € 10.675,35 
 
Verderop in de bijlage vindt u de tabellen met de verschillende kostenposten (in het Engels) en 
ook ons dekkingsplan. 
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Bijlage: Project begroting en dekkingsplan 
 
Het totale budget, nodig voor uitvoering van dit project, bedraagt exclusief de administratie 
kosten van Adamfo Ghana €10.167,-)1. Hieronder vindt u de tabellen met de verschillende 
kostenposten (in het Engels). De ouders van de leerlingen dragen bij door bij de uitvoering te 
helpen bij eenvoudige werkzaamheden.  
 

DUNKWA METHODIST INCLUSIVE KG/PRIMARY 

DETAILED ESTIMATES FOR THE SCHOOL IMPROVEMENT PROJECTS  

 

Part 1 – Ground improvements 

 

Work Package A – In front of Kindergarten Classroom Block 
(Concrete Work) 

ITEM QUANTITY UNIT PRICE(GH₵) COST PRICE(GH₵) 

CEMENT 30 bags 65 1,950.00 

GRAVELS 3 trips 500 1,500.00 

WORKMANSHIP  2,800.00 

MISCELLANEOUS    1,000.00 

TOTAL 7,250.00 

  

Work Package B – In-between Old Mission and Nursery Block 
(Artificial Grass Installation) 

ITEM QUANTITY UNIT PRICE(GH₵) COST PRICE(GH₵) 
GRASS 5 bundles 4000.00 20,000.00 

GLUE 10   160.00 1,600.00 

FILLING (SAND) 3 trips 400.00 1,200.00 

GRAVELS 2 trips 500.00 1,000.00 

WORKMANSHIP  5,000.00 

MISCELLANEOUS  1,500.00 

TOTAL 30,300.00 

 
1 Volgens de wisselkoers van dondeerdag 21 april 2022. 
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Work Package C – Main Play Grounds (Concrete Work) 

ITEM QUANTITY UNIT PRICE(GH₵) COST PRICE(GH₵) 

CEMENT 90 bags 65 5,850.00 

GRAVELS 10 trips 500.00 5,000.00 

FILLING (SAND) 5 trips 400.00 2,000.00 

IRON RODS 4 50 200.00 

WORKMANSHIP  4,000.00 

MISCELLANEOUS  1,200.00 

TOTAL 18,250.00 

 

 

 

Part 2 

Work Package A - Library/ICT Room Upgrade and Furnishing 

ITEM QUANTITY UNIT PRICE(GH₵) COST PRICE(GH₵) 

Manila Cards 300 4.00 1,200.00 

Word Cards 100 5.00 500.00 

Library books 100 20.00 2,000.00 

Projector 1 3000.0 3,000.00 

Computers 5 2000.00 10,000.00 

Ceiling fans 4 300.00 1,200.00 

Printer 1 2500.00 2,500.00 

Desks 5 400.00 2,000.00 

Chairs  5 400.00 2,000.00 

Burglar proof doors and 
windows 

  2,500.00 

Miscellaneous    750.00 

TOTAL 27,650.00 
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TOTAL Part 1:  GH₵ 55,800.00  

TOTAL Part 2:  GH₵ 27,650.00 

GRAND TOTAL: GH₵ 83,450.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekkingsplan 

Totaal benodigd bedrag: 10.675,35 

Overzicht Werven van fondsen voor het verbeteren van inclusief onderwijs 
 

Naam fonds Gevraagd om Status Ontvangen 

Ineke Feitz 
stichting 

€5.000,- Aangevraagd  

Diaconie Aalten €2.500,- Aangevraagd €2000,- 

Stichting Thom €2.500,- Aangevraagd  

Donaties van 
particulieren 

pm Actie gestart. Op basis van 
onze publiciteit op sociale 
media 

 

Streefbedrag €10.675,35   
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Bijlage: Foto’s van de Methodist Dunkwa Primary School. 
 

 

 

               


