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Beste donateur, 

 

 

Zoals u wellicht weet heeft Carla Bras een periode als vrijwilligster bij Resource Link 

Foundation in Ghana doorgebracht. Na terugkomst in Nederland wilde zij haar 

werkzaamheden die ze daar was gestart graag blijven voortzetten. Het begon met de reparatie 

van een dak van een school maar er was uiteraard meer hulp nodig om de projecten te kunnen 

blijven ondersteunen. Dat was het begin van Resource Link Foundation Netherlands. In 2008 

hebben wij de stichting RLFN opgericht en zijn wij vanuit Nederland begonnen met de 

ondersteuning van verschillende scholen in Ghana.  

 

 

Terugblik 

In deze 15 jaar hebben wij met elkaar mooie dingen bereikt en veel van de afgeronde 

projecten hebben wij zelf met eigen ogen in Ghana mogen aanschouwen. 

 

Wat is er nu zoal bereikt in deze periode?  

Het begon met de reparatie van een dak van een school en vervolgens zijn de volgende 

projecten afgerond: 

 

• De bouw, realisatie en oplevering van: 

• 4 watertanks  

• 3 toiletgebouwen  

• 9 waterinstallaties  

• Verder is er veel geld gestoken in het realiseren van schoolmaterialen: 

• 150.000 schriften 

• 3.000 meubels 

• 4.000 fonetische boeken 

• Ook hebben wij veel klein materiaal kunnen aanschaffen zoals tafels, stoelen, 

passerdozen, leitjes en krijt. 

• Daarnaast is er in 2020 een bedrag van € 10.000,- overgemaakt dat ten goede is 

gekomen aan de informatieverstrekking betreffende COVID19. 

 

Als we dit allemaal in geld omzetten dan is er voor een bedrag van maar liefst € 200.000,- aan 

donaties ontvangen en via Wilde Ganzen is daar nog eens een bedrag van € 75.000,- bij 

gekomen. Bij elkaar hebben we dus € 275.000,- geïnvesteerd in deze prachtige projecten in 

Ghana! Een fantastisch resultaat. Dit is toch iets waar we met z’n allen best een beetje trots op 

mogen zijn. 
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Ondanks de fantastische resultaten die we met elkaar bereikt hebben, is en blijft RLFN een 

kleine stichting. Voor kleine stichtingen zoals het onze wordt het steeds moeilijker om grotere 

projecten te kunnen financieren. Een paar jaar geleden hebben wij al het besluit genomen om 

met de grote projecten te stoppen en kleinschaliger door te gaan. 

Aan al het moois komt een eind en na bijna 15 jaar na de oprichting van RLFN hebben wij 

besloten om aan het eind van dit jaar onze werkzaamheden neer te leggen en de stichting op te 

heffen. 

 

Resource Link Foundation  

Uiteraard blijft de Ghanese tak van Resource Link Foundation bestaan en zij gaan door met 

onder andere het geven van voorlichting en de ondersteuning van scholen. Wilt u hen blijven 

volgen? Kijk dan op https://rlfgh.org/. 

 

 

Bedankt! 

Wij kijken terug op een prachtige periode waarin we grote impact hebben kunnen maken op 

verschillende lokale gemeenschappen in Ghana. 

We willen u bedanken voor uw inzet, uw enthousiasme en uiteraard de prachtige donaties die 

wij hebben mogen ontvangen. Dit heeft ervoor gezorgd dat we met elkaar fantastische doelen 

hebben kunnen bereiken.  

 

Dank u wel! 

 

 

Hartelijke groet,  

Jan en Carla Bras  

 

https://rlfgh.org/

