
 1 

Activiteitenverslag 2012 en 2013 Stichting Global Childcare te Zwaanshoek. 
 
Datum: 23 december 2013 
 
Studente Pooja (India) 
De stichting heeft op 14 januari 2011 het verzoek gekregen een bijdrage te leveren in 
de vorm van een jaarlijkse donatie ten behoeve van een studiefonds voor Pooja, 
studente in India. Pooja heeft haar studie in 2013 met succes afgerond, mede dankzij 
bijdragen uit Nederland, waaronder de bijdragen van Stichting Global Childcare van 
EUR 120 per jaar. 
 
Opbrengst 10-jarig bestaan Global Garden B.V. 
In het weekeinde van 4 en 5 september 2011 is het tweede lustrum van Global 
Garden B.V. uitgebreid gevierd. Specifiek voor Stichting Global Childcare zijn  
artikelen verkocht, waarvan de opbrengst toekomt aan de stichting. Het initiatief is op 
de website van Global Garden B.V. aangekondigd, door middel van de e-mail 
nieuwsbrief aan de vaste klanten verzonden en tevens in het tuincentrum kenbaar 
gemaakt. In november 2012 heeft de stichting een bedrag van EUR 1.205 
ontvangen. 
 
Colt (Cambodian Organization for Living and Training) 
De stichting heeft op 21 februari 2012 het verzoek gekregen om een bijdrage te 
leveren voor de ANBI stichting Colt-Cambodia (zie website www.colt-cambodia.org). 
Deze stichting ondersteunt een kindertehuis annex school in Cambodja.  
Stichting Global Childcare heeft op 12 juni 2013 een bijdrage geleverd van  
EUR 5.000 voor de aanschaf van een zogenaamde Tuk Tuk en accu solar installatie.  
 

 
Foto: Tuk Tuk 
 
De secretaris-penningmeester van stichting Global Childcare heeft in januari 2014 
een vakantie gepland naar Cambodja, waarbij uiteraard ook een bezoek zal worden 
gebracht aan het weeshuis. In 2014 zal de stichting mogelijk wederom een donatie 
doen voor de aanschaf van zaken waar het weeshuis of de school behoefte aan 
heeft. 
 



 2 

Karimenga (Ghana) 
Het ontwikkelingsproject in het dorp Karimenga in Ghana is in een breder kader 
ingebed. Vanuit Nederland wordt het gesteund door het Ghana verkeersbureau. 
Karimenga is een klein dorp op één van de relaxte plekken van Noord-Ghana, onder 
een grote heuvel, vlak bij een rivier, met vergezichten en groene velden waar 
dorpsbewoners hun schapen hoeden. Jager Satanbla ontdekte de plek in 1790 en 
nodigde zijn familie uit om zich hier te vestigen. Hijzelf werd de eerste chief, of Naa 
zoals ze hier zeggen. Zeven chiefs later zwaait Naa Kulayim, vanaf zijn 'troon' van 
dierenhuiden, de scepter over een lagere school, een kerkje en nog geen 100 
huizen. De bevolking leeft in Karimenga van de landbouw en het vee en is niet 
bekend met moderne westerse zaken. Sinds 2010 ontvangen ze toeristen die in 
Karimenga volop mee kunnen doen in het dorpsleven, of juist gewoon willen 
genieten van de rust die de natuur overdag en de imposante sterrenhemel 's nachts 
hier te bieden heeft. De toeristeninkomsten uit de “eco lodge” worden gebruikt om de 
dorpskinderen naar de middelbare school te laten gaan. Er is geen stromend water 
en ook geen elektriciteit in het dorp, dus voor veel  toeristen is het te primitief. 
 
Met steun van vrijwilligers tracht Karimenga de landbouwgrond uit te breiden, er is 
een dam aangelegd om in het droge seizoen langer water vast te kunnen houden, er 
is een hut gebouwd die als bibliotheek/studieruimte voor de kinderen in het dorp 
dienst doet, er is een project met mangoboompjes opgestart.  
 
In Karimenga zijn tal van zaken nodig waarbij de voorwaarde wordt gesteld dat het 
bijdraagt aan structurele ontwikkeling en lokaal in stand kan worden gehouden. 
Stichting Global Childcare onderzoekt thans de mogelijkheden om in 2014 een 
donatie te doen voor landbouwmechanisatie. Hiertoe is in december 2013 contact 
gelegd met een gezin dat in de zomervakantie van 2014 voor zes weken naar 
Karimenga afreist om vrijwilligerswerk te doen.  
 

 


