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Voorwoord
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het project ‘Migrantennetwerken in Amsterdam:
informatie en mobilisatie’. Deze brochure is de laatste in een reeks van vier. In december 1997 is
de brochure ‘Turkse organisaties in Amsterdam, een netwerkanalyse’ verschenen. Tegelijk met
deze brochure verschijnen er ook brochures over de Marokkaanse en Surinaamse/Antilliaanse
organisaties in Amsterdam. Ook zal er binnenkort een handleiding verschijnen over het geven van
voorlichting aan migrantengemeenschappen en de manier waarop de brochures hierbij van nut
kunnen zijn.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Jennifer Tjin a Ton van de afdeling Communicatie
van de gemeente Amsterdam. We willen haar hierbij bedanken voor de begeleiding van het
onderzoek en haar commentaar op eerdere versies van dit rapport. Verder willen we Bert Schijf
van de vakgroep Methoden en Technieken aan de faculteit der Politieke en Sociaal-Culturele
Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam bedanken voor zijn assistentie en advies bij
het uitvoeren van de netwerkanalyses.
Amsterdam, juli 1998
Anja van Heelsum
Maria Berger
Jean Tillie
Meindert Fennema
Instituut voor Migratie en Etnische Studies, Universiteit van Amsterdam
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1 Inleiding
Iedereen weet dat Amsterdam een stad is met veel verschillende bevolkingsgroepen. Het
straatbeeld is het levendige bewijs. De multiculturele samenleving speelt zich echter niet alleen
op straat af maar kent ook een grote verscheidenheid aan verenigingen en stichtingen op elk
denkbaar terrein. Waar groepsvorming optreedt is echter ook sprake van een zekere mate van
afsluiting ten opzichte van de buitenwereld. De ‘etnische’ gemeenschap koestert zijn eigenheid en
lijkt soms niet erg toegankelijk. Door gebruik te maken van Ghanese organisaties bij het geven
van voorlichting zou een bijdrage geleverd kunnen worden aan de communicatie met, en de
participatie van de Ghanese gemeenschap in Amsterdam.
Om voorlichting te kunnen geven aan de Ghanese gemeenschap is kennis en inzicht in deze
groepen en de manier waarop zij georganiseerd zijn belangrijk. Binnen de beide gemeenschappen
spelen organisaties, ook wel zelforganisaties genoemd, een belangrijke rol. Deze organisaties
kunnen een hulpmiddel zijn bij het geven van informatie aan de achterban. Om in contact te
komen met deze organisaties is het in de eerste plaats noodzakelijk te weten welke Ghanese
organisaties er bestaan in Amsterdam. Verder is het van belang om de doelstellingen van deze
organisaties te kennen. Met deze kennis kan bepaalde informatie gericht worden verspreid. Naast
een inventarisatie en een profiel van de bestaande organisaties is het van belang te weten welke
positie een organisatie inneemt in de gehele Ghanese gemeenschap. Welke organisaties hebben
contact met elkaar en wat is de aard van dit contact?
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van Ghanese organisaties in Amsterdam. Er wonen
ongeveer 7300 Ghanezen in Amsterdam.

Tabel 1
Amsterdammers in acht etnische groepen (01-01-1997)
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Etnische groep

Aantal

Percentage

Surinamers

70093

9,8%

Marokkanen

49000

6,8%

Turken

30852

4,3%

Antillianen

10619

1,5%

Zuideuropeanen

16172

2,3%

Ov. Niet geïndustrialiseerde 61277

8,6%

landen
Ov. Geïndustrialiseerde

67412

9,4%

(Nederlanders)

409636

57,3%

Totaal

715061

100%

landen

Bron: De Amsterdammers in 8 etnische groepen 1997, O+S, Amsterdamse Bureau voor
Onderzoek en Statistiek, 1997.
Doel van deze brochure is een overzicht te geven van Ghanese organisaties en de verschillende
relaties die tussen deze organisaties bestaan. In dit onderzoek zijn in de eerste plaats organisaties
betrokken die Ghanezen expliciet als (sub)doelgroep hebben. Naast de organisaties die Ghanezen
specifiek als doelgroep hebben zijn er een aantal organisaties in het netwerk opgenomen die
Ghanezen niet expliciet als doelgroep heeft. Wanneer het bestuur van een organisatie, welke niet
alleen Ghanezen als doelgroep heeft, uitsluitend leden kent die op Ghana geboren zijn, hebben wij
ook besloten die organisaties in ons onderzoek te betrekken. Verder hebben wij het Interkerkelijk
Steunpunt Nieuwkomers (INS) in het onderzoek opgenomen omdat bleek dat deze organisatie een
centrale functie heeft binnen de Ghanese gemeenschap.
Het rapport is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de methode van
netwerkanalyse. In hoofdstuk 3 presenteren wij een adressennetwerk, een netwerk van
organisaties die op hetzelfde adres gevestigd zijn. In hoofdstuk 4 wordt het organisatienetwerk in
kaart gebracht. Dit zijn netwerken op basis van bestuurders met dubbelfuncties, dat wil zeggen
personen die in het bestuur zitten van twee of meer organisaties. In hoofdstuk 5 staat het
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contactennetwerk centraal. Dit netwerken is

gebaseerd op expliciet aangegeven informele

contacten van bestuurders. Informatie die door de organisaties zelf verstrekt is door middel van de
enquête die wij verstuurd hebben vormt de basis voor dit netwerk. Mede daardoor is het contacten
netwerk het minst volledig. Lang niet alle organisaties hebben gereageerd op ons verzoek om
nadere informatie hieromtrent. In hoofdstuk 6 worden de drie netwerken in relatie tot elkaar
besproken. In hoofdstuk 5 wordt aangegeven hoe men bij het geven van voorlichting aan
(Ghanese) migranten gebruik kan maken van de in dit rapport gepresenteerde gegevens.
Tenslotte wordt in appendix I verslag gedaan van de werkwijze van het onderzoek. In appendix II
zijn de gebruikte enquêteformulieren en de begeleidingsbrieven afgedrukt. In appendix III wordt
een alfabetische lijst van 61 Ghanese organisaties weergegeven. Hierin zijn opgenomen naam,
adres en telefoonnummer. Bovendien bevat deze lijst, voor zover bekend, een overzicht van de
doelstelling en de activiteiten van de organisaties. Wij hebben naar volledigheid gestreefd, maar
kunnen natuurlijk niet garanderen dat deze volledigheid ook in alle gevallen bereikt is.
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2. Netwerkanalyse: methode en

kernbegrippen

Een sociale netwerkanalyse geeft inzicht in relaties tussen personen of organisaties. In dit
onderzoek zijn dit relaties tussen Ghanese organisaties. Deze relaties kunnen gelegd worden door
het delen van hetzelfde adres, door personen die in twee of meer organisaties bestuursfuncties
vervullen of door informele contacten die tussen organisaties bestaan. Met behulp van
netwerkanalyse kunnen vragen beantwoord worden als: welke organisaties staan met elkaar in
contact en wat zijn centrale organisaties binnen een netwerk?
Een netwerk in grafische vorm bestaat uit punten en lijnen. Punten staan in dit geval voor alle
organisaties betrokken in het onderzoek. Lijnen geven aan dat er contact bestaat tussen twee
organisaties. Onderstaande figuur geeft als voorbeeld een netwerk tussen 15 organisaties.
Figuur 1: Een netwerk bestaande uit twee componenten en één geïsoleerd punt.
A

B

C

D
E
F

H

I

K

J

L

M
N

O

G

In het bovenstaande voorbeeld van een netwerk van lijnen en punten zijn A en B elkaars buren.
Evenals de punten A en E, B en D, D en E, E en F, E en C, C en H, H en I, H en J en I en J. Ook
de punten K en L, K en M, L en M, M en N en N en O zijn elkaars buren. Het netwerk,
weergegeven in figuur 1, bestaat uit twee zogenaamde componenten en één ‘geïsoleerd punt’. De
eerste component wordt gevormd door de punten A tot en met J. De tweede component wordt
gevormd door de punten K tot en met O. In een component zijn alle punten met elkaar verbonden,
het is mogelijk om vanuit ieder punt elk ander punt in de component te bereiken.
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Punt G is met geen enkel ander punt verbonden, zo’n punt wordt een geïsoleerd punt genoemd.
De afstand is het aantal stappen dat men moet nemen om van de ene organisatie naar de andere te
komen. Zo is de afstand tussen A en B één stap, tussen A en C twee stappen en tussen A en I vier
stappen. Of een punt in een netwerk centraal staat kan op twee manieren bepaald worden. In de
eerste plaats kan er gekeken worden naar het aantal buren van een punt. Een punt met een relatief
groot aantal buren is centraal in het netwerk. Op deze manier wordt echter alleen naar de lokale
centraliteit van een punt gekeken. Lokale centraliteit zegt iets over de centraliteit van een punt ten
opzichte van zijn directe omgeving. In figuur 1 heeft punt E, met vier buren, de grootste lokale
centraliteit. H en M hebben elk drie buren. Binnen de eerste component heeft E een hogere lokale
centraliteit dan H. Betekent dat nu ook dat E in de component als geheel de meest centrale positie
inneemt? Om dat te bepalen moeten we een maat hebben voor de globale centraliteit van een
punt. Een punt kan ook zonder veel directe buren toch een centrale positie in een netwerk
innemen. Dat is het geval als de gemiddelde afstand van het punt ten opzichte van de andere
punten in het component laag is1. In de eerste component heeft punt C de kleinste gemiddelde
afstand tot de andere punten en heeft dus de hoogste centraliteit in de component. Punt C is echter
niet alleen het punt met de hoogste globale centraliteit. C is ook een cutpoint. Als punt C wegvalt
valt de component ABCDEFGHIJ in twee delen uiteen, namelijk ABCDEF en HIJ. De punten E
en H zijn ook cutpoints.
Na deze korte omschrijving van de belangrijkste kernbegrippen en de methode van
netwerkanalyse gaan wij in de volgende hoofdstukken drie soorten netwerken van de Ghanese
gemeenschap bespreken.

1

Voor het berekenen van de gemiddelde afstand van een punt ten opzichte van alle andere punten in het netwerk
wordt de afstand van het desbetreffende punt tot elk ander punt in het netwerk gemeten. Bijvoorbeeld voor punt K is
dit een afstand van 1 tot punt L, een afstand van 1 tot punt M, een afstand van 2 tot punt N en een afstand van 3 tot
punt O. Deze uitkomsten worden dan opgeteld en gedeeld door het aantal gemeten afstanden. In dit geval is dat
1+1+2+3= 7 en 7/4=1,75. 1,75 is dus de gemiddelde afstand van punt K ten opzichte van de andere punten
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3 Adressennetwerk
Het adressennetwerk geeft een overzicht van organisaties die op hetzelfde adres zijn gevestigd.
In tabel 2 is het adressennetwerk weergegeven. De tabel vermeldt per adres de organisaties die op
dit adres gevestigd zijn. Alleen de adressen waarop meer dan één organisatie is gevestigd zijn in
het netwerk opgenomen.
Tabel 2 Adressennetwerk Ghanese organisaties
Barentzstraat 72
Amansie Youth Association
The Blessed Trinity Parish of the Ghanaian community in Amsterdam
Hoptille 467
RECOGNIN (Representative Organisation of Ghanaian Organisations in the Netherlands)
Stichting Ghanese Gemeenschap in Nederland
Buurtcentrum de Bonte Kraai, Kraaiennest 68
Deeper Life
Global International Ministeries
Global International Outreach Church
Echtenstein 100-D
New Antoining Ministeries
Church of Pentacost, Assembly no.2
Kraaiennest 100-103
Jesus Christ Foundation
Love Christian Centre
Jesus Christ Mission
United Assemblies of God International
Emanuel Baptist Church
Love International Ministeries
Kralenbeek 28
Interkerkelijk Steunpunt Nieuwkomers (INS)
Stichting Gospel from Africa to Europe (GATE)
Luthilliplein 11
Christian Baptist Church
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True Faith Church
Damascus Christian Church
Maranatha Englisch Fellowship
Er zijn zeven adressen waarop twee of meer Ghanese organisaties zijn gevestigd. Vier adressen
met twee organisaties, één adres met drie organisaties, één adres met vier organisaties en één
adres met zes organisaties. Zes van de zeven adressen bevinden zich in Zuidoost.
Op de adressen met drie, vier en zes organisaties zijn de organisaties religieus van aard. Ook de
organisaties aan de Echtenstein en de organisaties aan het Kralenbeek hebben een religieus
karakter. De organisaties aan het Kralenbeek hebben een overkoepelende steunfunctie.
De organisaties aan de Hoptille zijn algemene organisaties die opkomen voor de belangen van
Ghanezen in Nederland. De doelstellingen van de twee organisaties op de Barentzstraat hebben
geen direct verband (zie Appendix 3).
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4. Organisatienetwerk
Een alternatieve manier om een netwerk op te spannen is via bestuurders van organisaties die
zogenaamde dubbelfuncties vervullen. Een bestuurder die een functie vervult bij twee
organisaties, verbindt beide organisaties met elkaar. Hij of zij legt één lijn. Een bestuurder die een
functie vervult bij drie organisaties legt drie lijnen en de bestuurder die in vier organisaties een
functie vervult legt zes lijnen. Hij creëert zo een geheel verbonden component.
A

B

C

D

Met betrekking tot dubbelfuncties zijn diverse relaties tussen en kenmerken van organisaties
mogelijk (zie hoofdstuk 2). Wij concentreren ons hier op de centraliteit van organisaties (in
hoeverre neemt de organisatie een centrale positie binnen het netwerk in) en het al dan niet
bestaan van componenten binnen het organisatienetwerk (zijn er componenten binnen het netwerk
te onderscheiden).
Gezien het aantal kerken en religieuze gemeenschappen dat de Ghanese gemeenschap kent,
hebben wij naast de namen van bestuursleden ook de namen van voorgangers in het onderzoek
betrokken. Voor 52 van de 61 organisaties bleek het mogelijk bestuursleden of voorgangers te
achterhalen. Het organisatienetwerk bestaat dan ook uit 52 punten. Eén van de manieren om de
centraliteit van iedere organisatie te bepalen, is te kijken naar het aantal organisaties dat met de
betreffende organisatie in contact staat. Er wordt gekeken naar het aantal directe buren: de lokale
centraliteit. Bijvoorbeeld, als één bestuurslid van organisatie A ook bestuurslid is van organisatie
B, dan staat organisatie A in contact met één andere organisatie, namelijk B; A heeft dan een
lokale centraliteit van 1. Als twee bestuursleden van organisatie C dubbelfuncties vervullen
(bijvoorbeeld bij organisatie D en E), dan staat organisatie C in contact met twee organisaties,
namelijk D en E; organisatie C heeft dan een lokale centraliteit van 2. De conclusie is dat de
lokale centraliteit van organisatie C groter is dan die van organisatie A, omdat zij in contact staat
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met meer organisaties. In de tabellen 3 tot en

met 5 zijn de 52 organisaties weergegeven.

Tabel 3 geeft de geïsoleerde punten in het organisatienetwerk weer. Dit zijn de organisaties die
geen contact met andere organisaties hebben via dubbelfuncties van bestuurders. In tabel 4 zijn de
organisaties opgenomen met één buur (lokale centraliteit 1), in tabel 5 organisaties met twee
buren (lokale centraliteit 2) etcetera. Hierbij vervullen bestuursleden uit de vet gedrukte
organisaties nog een bestuursfunctie in de organisaties die daaronder zijn afgedrukt, de buren. We
geven eerst de tabellen waarin de lokale centraliteit wordt weergegeven. Na tabel 5 worden de
resultaten kort samengevat.
Tabel 3 geïsoleerde punten (38 organisaties)
Afapac
Church of Apostles Rev society
Atwima Odo Kuo
Bethal Prayer Ministery International
Celestial Church of Christ
Damascus Christian Church
Ebenezer Chapel
End Time Revival Ministery
Ghana Democratic Movement
Glad Tidings Assembly of God, Church of Pentecoast
Global International Ministery
Global International Outreach Church
Holy Ghost Revival Centre International
Stichting I Care
Interkerkelijk Steunpunt Nieuwkomers (INS)
Jesus Christ Foundation
Jesus Christ Mission
Kingdom of God Reconcilation Church
The Light House Chapel
Love International Ministeries
Maranatha Englisch Fellowship
Stichting The World Miracle Church International
New Anointing Ministeries
New Bethal Revival Ministeries
Nyemiemee Akpee G.A.F.A.
Global Revival Outreach Church
PACWA (Pan Afrikan Christian Woman Alliance)
Church of Pentecost
Redemption Faith Ministeries
Church of the Rock International
Seghayong
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Stichting Ghanese Gemeenschap Nederland
Stichting Ghanese Jeugdorganisatie “Obronkyempin”
Stichting True Teachings of the Christ Temple
Stichting Victory Home
World Miracle Church International Amsterdam
Amsterdam Younsters Club
Zevende Dags Adventisten
Tabel 4 Organisatienetwerk: dubbelfuncties tussen Ghanese organisaties: aantal buren: één
Organisatie
Buren
Christian Baptist Church
Okyemann Foundation
Emanuel Baptist Church
True Faith Church
Stichting Gospel From Africa to Europe (GATE)
Household of God Chapel
G.O.W.S.P.A.C.C.
Amansie Youth Association
Household of God Chapel
Stichting Gospel From Africa to Europe (GATE)
Mfanstiman Association
The Blessed Trinity Parish of the Ghanaian Community in Amsterdam
Stichting landelijke Steunfunctie voor Ghanezen “SIKAMAN”
Okyemann Foundation
True Faith Church
Emanuel Baptist Church
Tabel 5 Organisatienetwerk: dubbelfuncties tussen Ghanese organisaties: aantal
buren: twee
Amansie Youth Association
G.O.W.S.P.A.C.C.
The Blessed Trinity Parish of the Ghanaian Community in Amsterdam
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Christian Action Faith Ministeries
Church of Pentecost Assembly no 2
Resuraction Power Evangelic Ministeries
Okyemann Foundation
Christian Baptist Church
Stichting landelijke Steunfunctie voor Ghanezen “SIKAMAN”
Church of Pentecost Assembly no 2
Christian Action Faith Ministeries
Resuraction Power Evangelic Ministeries
Resuraction Power Evangelic Ministeries
Christian Action Faith Ministeries
Church of Pentecost Assembly no 2
The Blessed Trinity Parish of the Ghanaian Community in Amsterdam
Amansie Youth Association
Mfanstiman Association
De tabellen 4 en 5 geven een eerste indruk van de meest centrale organisaties in het netwerk. In
termen van buren zijn de organisaties met twee buren meer centraal dan de organisaties met één
buur. Het is echter nog niet duidelijk of alle organisaties met één of meer buren uiteindelijk met
elkaar verbonden zijn of dat er verschillende componenten van organisaties bestaan binnen het
organisatienetwerk. Een component wordt gevormd door organisaties die onderling verbonden
zijn. Daarom is, om meer inzicht te krijgen in dit netwerk, de vraag naar het bestaan van
componenten interessant. Bestaan er componenten en zo ja, welke organisaties nemen een
centrale positie binnen iedere component in?
Uit onze netwerkanalyse blijkt dat het organisatienetwerk bestaat uit 5 componenten. Dat wil
zeggen, het organisatienetwerk wordt gevormd door 5, los van elkaar bestaande, componenten
binnen het organisatienetwerk. Uit het oogpunt van informatiestromen betekent dit dat tussen de
componenten althans via dubbelfuncties geen communicatie kan bestaan. Via personen met
dubbelfuncties kan informatie immers niet buiten het component verspreid worden. In het
organisatienetwerk van Ghanese organisaties blijkt dat er één component van 4 organisaties

15

bestaat, twee van drie organisaties en twee van

twee organisaties. Bij tabel 10, 11 en 12 vindt u

een grafische weergave van de betreffende componenten.
Tabel 6 Component I (vier organisaties)
The Blessed Trinity Parish of the Ghanaian Community in Amsterdam (Trinity)
Mfanstiman Association (Mfanstiman)
Amansie Youth Association (Amansie)
G.O.W.S.P.A.C.C. (GOWSPACC)
GOWSPACC

Amansie

Trinity

Mfanstiman

Deze component vormt een zuivere keten. De punten Amansie en Trinity zijn cutpoints. Als één
van deze organisaties wegvalt, breekt de component in twee delen uiteen.
Tabel 7 Component II ( drie organisaties)
Resuraction Power Evangelic Ministeries (Resuraction)
Christian Action Faith Ministeries (Christian)
Church of Pentecost Assembly no 2 (Penta 2)
Resuraction

Penta 2

Christian

In deze component zijn alle organisaties met elkaar verbonden. De organisaties in deze
component zijn religieus van aard.
Tabel 8 Component III (drie organisaties)
Stichting landelijke Steunfunctie voor Ghanezen “SIKAMAN”
Okyemann Foundation (Okyeman)
Christian Baptist Church (Baptist)
Baptist

Okyeman

Sikaman

Deze component vormt ook een zuivere keten. Het punt Okyeman is een cutpoint. Als dit punt
wegvalt kunnen de organisaties SIKAMAN en de Christian Baptist Church elkaar niet meer
bereiken.
Tabel 9 Component IV (twee organisaties)
True Faith Church
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Emanuel Baptist Church
Tabel 10 Component V (twee organisaties)
Household of God Chapel
Stichting Gospel From Africa to Europe (GATE)
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5. Contactennetwerk
In het contactennetwerk worden de informele contacten weergegeven tussen Ghanese organisaties
onderling en tussen Ghanese organisaties en andere organisaties, zoals is vermeld in de
enquêteformulieren. Het gaat hier dus om informele contacten die door de organisaties zelf zijn
opgeven als regelmatige contacten (zie voor de enquête Appendix II ). We willen benadrukken
dat de informatie zonder meer uit de enquête formulieren is overgenomen, en dat niet is nagegaan
of de contacten werkelijk bestaan.
In tabel 11 staan de contacten van de onderzochte Ghanese organisaties. In de tabel hebben we
ook de contacten met organisaties opgenomen die zich niet in het adressen- en organisatienetwerk
bevinden. Als alleen de onderlinge contacten opgenomen worden zou er een onjuist beeld
ontstaan van de informele contacten van Ghanese organisaties. Uit onderstaande tabel blijkt dat
de Ghanese organisaties ook contacten onderhouden met andere etnische organisaties en met
algemene organisaties, en soms zelfs uitsluitend met andere etnische organisaties of met algemene
organisaties.
Tabel 11 Contactennetwerk: Contacten van 9 Ghanese organisaties
Stichting Gospel from Africa tot Europe (GATE)
• de hele kerkenlijst
• Werkmaatschappij Zuidoost
• A.E.A.
• E.O.
• EZA, Evangelische Zendingsoragnisatie
• Interkerkelijk Steunpunt Nieuwkomers (INS)
PACWA (Pan Afrikan Christian Women Alliance)
• Interkerkelijk Steunpunt Nieuwkomers (INS)
• Stichting I Care
• Multysys
• Holy Ghost Revival
• Resuraction Power
• de Bazuim (WWAC)
• Maranatha Engelse dienst
• Radio Zuidoost
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• SIKAMAN

RECOGNIN (Representative Council Of Ghanasian Organizations in the Netherlands)
• SAAMGha
• SSA
• STOA
• Matrix
• SALTO omroep Amsterdam
• IMK
Stichting Landelijke steunfunctie voor Ghanezen in Nederland "SIKAMAN"
• Atwima Odo Kuo
• GAFA
• EkomeFeemo Kpee
• AAF
• BAWA club
G.O.W.S.P.A.C.C. Stichting Ghana Organisation for the Welfare of Single Parents and
Christian Gharit
• RECOGNIN
Maranatha Englisch Fellowship
• Maranatha Ministeries
• Stichting Gospel from Africa to Europe (GATE)
• stadsdeelorganisatie
• Dorkas
Damascus Christian Church
• RECOGNIN
• Interkerkelijk Steunpunt Nieuwkomers (INS)
Mfanstiman Association
• RECOGNIN
• SIKAMAN
Nyemiemee Akpee G.A.F.A.
SIKAMAN
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6.

Ghanese netwerken in

Amsterdam: adressennetwerk,

organisatienetwerk en contactennetwerk gecombineerd
Om tot een algemeen beeld te komen van het adressennetwerk, organisatienetwerk en
contactennetwerk concentreren we ons op organisaties die een centrale positie innemen in alle
drie de netwerken. Zij zijn voor de gemeente van grote waarde aangezien via deze organisaties
snel en efficiënt informatie binnen de Ghanese gemeenschap verspreid kan worden. Hierbij is het
noodzakelijk op te merken dat er wellicht centrale organisaties ontbreken. Dit is mogelijk omdat
het contactennetwerk gebaseerd is op informatie uit de enquête. Tabel 12 geeft een overzicht van
de centrale organisaties.
Tabel 12 Centrale organisaties
SIKAMAN
RECOGNIN
Interkerkelijk Steunount Nieuwkomers (INS)
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7. Communicatie en netwerk van

Ghanese organisaties in

Amsterdam
Er zijn diverse manieren waarop de gegevens die in dit rapport zijn gepresenteerd kunnen worden
gebruikt in de voorlichting aan (Ghanese) migranten. We zullen ze hieronder puntsgewijs aan de
orde stellen:
De lijst van organisaties (Appendix I)
Appendix I bevat de integrale lijst van organisaties, adres, telefoonnummer, doelstelling en
activiteiten. We hebben gestreefd een zo volledig mogelijk beeld te geven van de etnische
organisaties die een rol spelen binnen de Ghanese gemeenschap. Voor een zo volledig mogelijke
voorlichting aan de Ghanese gemeenschap kan gebruik worden gemaakt van deze lijst. Hierbij is
het noodzakelijk op te merken dat het , om de informatie zo volledig mogelijk over te brengen,
van belang is, deze informatie zowel in het Nederlands als het Engels te versturen. Met behulp
van de doelstellingen en activiteiten die, voor zover mogelijk, zijn vermeld per organisatie kan
een keuze gemaakt worden welke organisaties benaderd kunnen worden voor het verspreiden van
specifieke informatie. Zo kan bijvoorbeeld informatie voor jongeren verspreid worden onder
organisaties die zich op deze groep richten.
Het adressennetwerk
Met behulp van het adressennetwerk kunnen door het aanschrijven van 7 adressen 21 organisaties
uit de Ghanese gemeenschap bereikt worden. Toch verdient het de aanbeveling om elke
organisatie apart aan te schrijven. Het feit dat verschillende organisaties op hetzelfde adres zijn
gehuisvest hoeft niet te betekenen dat er (op alle terreinen) samenwerking tussen deze
organisaties plaatsvindt. Samenwerking tussen organisaties die op hetzelfde adres gevestigd zijn,
is meer waarschijnlijk tussen organisaties die uit eigen beweging een pand delen dan tussen
organisaties die door de gemeente in één pand bij elkaar zijn gebracht.
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Het organisatienetwerk
In het organisatienetwerk worden de lijnen tussen organisaties die lopen via bestuursleden in
kaart gebracht. Personen die in twee of meer organisaties een bestuursfunctie vervullen leggen
verbindingen tussen die organisaties. Diegenen met veel van dergelijke dubbelfunkties (de ‘big
linkers’) kunnen tot de invloedrijke personen binnen de Ghanese gemeenschap gerekend worden.
Dit organisatienetwerk heeft als voordeel dat zij opgebouwd is uit objectief vaststelbare formele
relaties tussen organisaties. De bestuursleden van een organisatie kunnen namelijk opgevraagd
worden in de Kamer van Koophandel. Het nadeel van deze methode is echter dat men op deze
wijze niet te weten komt wat de werkelijke betekenis is van deze relaties die door dubbelfuncties
tot stand komen. In het netwerk worden alleen de dubbelfuncties weergegeven zonder dat dit iets
zegt over wat deze personen met deze positie doen. Het zou kunnen dat personen die twee of
meer bestuursfunctie vervullen informatie makkelijk van de ene naar de andere organisatie
doorspelen. Het kan echter ook zo zijn dat bestuursleden deze taken strikt gescheiden houden. Het
is in elk geval waarschijnlijk dat de organisaties die door bestuursleden aan elkaar gekoppeld zijn
een bepaalde ideologische verwantschap hebben. Het ligt bijvoorbeeld niet voor de hand dat een
persoon zowel in het bestuur zit van een ‘linkse’ als een ‘rechtse’ organisatie. Ook ligt het niet
voor de hand dat er bestuurlijke banden bestaan tussen rivaliserende organisaties. Het bestuur van
een organisatie zal immers niet graag een ‘pottekijker’ van een rivaliserende organisatie in haar
midden hebben. Soms, echter, ontstaat er toch een dubbelfunctie doordat beide organisaties
afhankelijk zijn van een derde partij (bijvoorbeeld van de gemeente) die in beide besturen een
vertegenwoordiging opeist en zich in beide besturen door dezelfde persoon laat
vertegenwoordigen.
Het contactennetwerk
Het contactennetwerk is gebaseerd op informatie die door de organisaties zelf verstrekt is. Nadeel
van deze wijze van dataverzameling is dat de informatie niet volledig is (niet alle organisaties
hebben immers de enquête teruggestuurd) en niet objectief is. Immers ook de informatie van de
enquête die wel ingevuld teruggestuurd zijn, is onvolledig. Bepaalde contacten kunnen vergeten
of verzwegen zijn omdat men dergelijke informele contacten niet ‘aan de grote klok’ wil hangen.
Bovendien -en dat is in dit verband ernstiger- die informele contacten worden veelal door
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verschillende bestuursleden onderhouden,

terwijl het enquêteformulier maar door een

bestuurslid ingevuld is. Niettemin zeggen juist informele contacten veel over de wijze waarop de
organisaties binnen het netwerk zich tot elkaar verhouden. Dit netwerk kan gebruikt worden als
aanvulling op het organisatienetwerk. Het spreekt vanzelf dat het organisatienetwerk en het
contactennetwerk elkaar kunnen overlappen; wij verwachten dat zij dat in zekere mate zullen
doen. Dat geldt nog sterker voor het adressennetwerk en het contactennetwerk.
Het samenvattende netwerk
In het samenvattende netwerk worden de drie bovenstaande netwerken gecombineerd. Als
dezelfde organisaties in twee of drie netwerken met elkaar verbonden zijn is het waarschijnlijk dat
deze organisaties een sterke band hebben. Het samenvattende netwerk geeft dus de meest centrale
organisaties in de Ghanese gemeenschap weer en zou gebruikt kunnen worden voor een snelle en
efficiënte benadering van de gemeenschap.
Wat hier gepresenteerd is als informatie netwerken zijn in feite ‘potentiële’ informatie netwerken.
Vrijwel nooit kan met zekerheid gezegd worden os een communicatiekanaal ook daadwerkelijk
gebruikt wordt. Ook bestaat natuurlijk geen enkele garantie dat de informatie die de gemeente wil
verspreiden ongehinderd en zonder vertekening in de netwerken doorgegeven wordt. Wel kunnen
wij redelijkerwijs aannemen dat deze netwerken een rol spelen in het ‘verwerken’ van informatie.
Netwerken spelen een belangrijke rol in de meningsvorming binnen een gemeenschap. Veel
informatie die de gemeente verspreidt is niet alleen ‘technisch’ van aard maar bevat een
maatschappelijke en politieke boodschap. Een gemeentelijk beleid kan alleen succesvol zijn als
het met deze boodschap ‘iets gedaan wordt’. Er moet zich, met andere woorden een consensus
vormen over het te voeren beleid deze consensus komt nooit zonder discussie en tegenspraak tot
stand. De netwerken die door ons in kaart zijn gebracht zijn juist op dit terrein van grote betekenis
en kunnen een zeer waardevolle bijdrage leveren aan de vorming én implementatie van
gemeentelijk beleid.
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Appendix 1. Werkwijze onderzoek
In mei 1998 is begonnen met de dataverzameling. In eerste instantie is er een inventarisatie
gemaakt van alle Ghanese ‘zelforganisaties’ in Amsterdam. Om deze organisaties te vinden
hebben wij drie bronnen geraadpleegd. Namelijk de Kamer van Koophandel, de PIGA, het
Publieks Informatie Systeem van de Gemeente Amsterdam, en de Wegwijzer Zuidoost, een
uitgave van het Stadsdeel Zuidoost. In tegenstelling tot de andere bronnen geeft het register van
de Kamer van Koophandel ook informatie over de bestuursleden van een organisatie. Omdat de
Ghanese gemeenschap zich voor een groot deel heeft georganiseerd in kerkgemeenschappen was
het moeilijk deze via de Kamer van Koophandel. We hebben om deze religieuze organisaties te
inventariseren hulp gehad van de stichting Gospel from Africa to Europe (GATE).
Het is belangrijk op deze plaats op te merken dat het bepalen of een organisatie tot de doelgroep
behoort een lastig punt is geweest. Het is duidelijk als in de doelstelling vermeld is dat de
organisatie zich op Ghanezen richt. Echter veel organisaties hebben hun doelgroep algemeen
geformuleerd zoals: Christenen , immigranten of Afrikanen. Met een algemeen geformuleerde
doelgroep kan in de praktijk de Ghanese gemeenschap bedoeld worden, maar het kan ook een
organisatie zijn voor Turken, Egyptenaren of andere etnische minderheden in Amsterdam.
Er zijn twee mogelijkheden om te bepalen wie tot de doelgroep behoort. Of er wordt een keuze
gemaakt voor organisaties waarvan in de doelstelling expliciet is aangegeven dat de organisatie
zich inzet voor Ghanezen of er wordt een keuze gemaakt voor alle organisaties die zich richten op
migranten, minderheden, islamieten enzovoorts. Het nadeel van de eerste mogelijkheid is dat
wanneer alle algemene organisaties buiten het onderzoek worden gelaten een groot deel van de
algemene migrantenorganisaties die zich ook op Ghanezen richten niet in het onderzoek
meegenomen worden. Dit kunnen belangrijke organisaties binnen het Ghanese netwerk zijn.
Conclusies over de open- of geslotenheid van de Ghanese gemeenschap worden hierdoor voor het
organisatienetwerk onmogelijk. Door alleen Ghanese organisaties op te nemen ontstaat ten
onrechte een beeld van de Ghanese gemeenschap als verzuild. Het is daarom van belang dat in het
contactennetwerk niet alleen de contacten van Ghanese organisaties onderling zijn opgenomen.

24

Door het aantal contacten van Ghanese

organisaties onderling te vergelijken met het

aantal contacten met andere organisaties kunnen er conclusies getrokken worden over de externe
gerichtheid van de Ghanese gemeenschap.
Er is echter ook een nadeel verbonden aan het opnemen van alle algemene migranten organisaties
in het onderzoek. Wanneer alle algemene migranten organisaties in het onderzoek worden
betrokken ontstaat er geen goed beeld van de structuur van, in dit geval, de Ghanese gemeenschap
in Amsterdam. Bovendien wordt het aantal organisaties waarvan een netwerkanalyse gemaakt
moet worden enorm groot. De keuze welke organisaties er in het onderzoek betrokken worden is
van cruciaal belang voor het netwerk dat uiteindelijk verkregen wordt. In dit opzicht is dit rapport
mogelijk voor verbetering vatbaar. Die verbetering kan betrekking hebben op het in de toekomst
nauwkeuriger definiëren wat nu precies onder een Ghanese organisatie wordt verstaan. Het kan
ook zijn, gegeven de definitie waar wij van uitgaan, dat nieuwe informatie over bepaalde
organisaties leidt tot opname of verwijdering uit de bestaande netwerken. .
Voor de 61 organisaties waarvan het bijna zeker is dat het Ghanese organisaties zijn dan wel dat
zij Ghanezen als doelgroep beschouwen was de informatie, verkregen uit het bronnenonderzoek,
niet voldoende om het contacten- en organisatienetwerk tot stand te brengen. Om meer informatie
te verzamelen hebben we alle organisaties een enquête met begeleidende brief toegestuurd.
Zowel de brief als de enquête hebben we laten vertalen in het Engels. De informatie die uit de
enquête gebruikt is voor de netwerken betreft de aangegeven contacten met andere organisaties en
instellingen, en, indien we deze niet uit de Kamer van Koophandel konden achterhalen, de namen
van de bestuursleden en voorgangers.
We beschikken niet over evenveel informatie van elke organisatie. Het volgende onderscheid is
gemaakt: A-organisaties zijn organisaties waarvan de informatie compleet is, dat wil zeggen dat
het adres, de namen van de bestuursleden en de contacten tussen (Ghanese) organisaties bekend
zijn. Zo is in tabel 13 af te lezen dat van de 23 van 107 organisaties compleet is. B-organisaties
zijn organisaties waarvan de informatie voor het adressen- en contactennetwerk bekend is. Dit
betreft 59 organisaties. C-organisaties zijn organisaties waar wij alleen de naam en het adres van
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kennen, dit geldt voor 25 organisaties. Alleen

A- en B- organisaties zijn betrokken in het

organisatienetwerk.
Tabel 13: Informatieniveau
Adressennetwerk Organisatienetwerk Contactennetwerk
A

9

9

B

43

43

C

9

Totaal

61

52

9

9
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Appendix II 2 Brieven en

Formulieren

Begeleidende brief
Amsterdam, april 1998
Geachte mevrouw/meneer,
Het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam
verricht in opdracht van de gemeente Amsterdam een onderzoek onder Ghanese organisaties in
Amsterdam. Doel van dit onderzoek is het verbeteren van de voorlichting aan (Ghanese)
migranten in Amsterdam. Bij deze willen wij u vragen aan dit onderzoek mee te werken.
Er bestaan veel onderwerpen waarover de gemeente voorlichting geeft. In de voorlichting aan
migranten spelen de migrantenorganisaties een cruciale rol. Om de voorlichting aan migranten te
verbeteren is het voor de gemeente noodzakelijk te weten te komen welke (Ghanese) organisaties
er zijn en wat hun doelstellingen zijn. Op die manier krijgt de gemeente een beeld van welke
organisaties het beste benaderd kunnen worden bij het verspreiden van verschillende soorten
informatie.
Bijgaande sturen wij u een enquêteformulier. Wij willen u vragen dit formulier zo volledig
mogelijk in te vullen en in de retour-envelop aan ons terug te sturen. De informatie die wij vragen
betreft slechts algemene kenmerken van uw organisatie. Een deel van de gegevens (naam, adres,
telefoonnummer en contacten met andere organisaties) zal gepubliceerd worden in een brochure.
De overige informatie wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en zal uiteraard zeer
vertrouwelijk worden behandeld. Medewerkers van de gemeente zullen de voornaamste
gebruikers zijn van deze brochure, maar ook andere instellingen zullen er gebruik van maken. Om
de brochure te maken is uw hulp onmisbaar.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Mocht u nog vragen hebben met
betrekking tot het onderzoek of de vragenlijst, dan kunt u contact opnemen met de
ondergetekende.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Hoogachtend,
dr. Anja van Heelsum (projectleider)
P.S. Mochten wij over enige tijd nog geen reactie van u hebben ontvangen dan sturen wij u een
brief ter herinnering.
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Herinneringsbrief
Amsterdam, mei 1998
Geachte mevrouw/meneer,
Twee weken geleden heb ik u een enquête-formulier toegestuurd met betrekking tot uw
organisatie. Dit in het kader van een onderzoek naar Ghanese organisaties. Doel van dit
onderzoek, dat in opdracht van de gemeente Amsterdam verricht wordt, is de voorlichting aan
Ghanese migranten te verbeteren. Dit kan alleen door een gerichte inventarisatie van alle
organisaties waarvan Ghanezen tot de doelgroep behoren. Met behulp van dit overzicht kan
worden nagegaan welke soorten informatie via de betreffende organisaties verspreid kan worden.
Tot op heden heb ik van uw organisatie geen enquête-formulier terug ontvangen. Ik wil u hierbij
verzoeken dit alsnog te doen. Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot het onderzoek of het
enquête-formulier, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Hoogachtend,

Dr. Anja van Heelsum (projectleider)
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Enquête Nederlands
1.

Wat is de naam van uw organisatie?
....................................................................................................................................

2.

Wij willen graag inzicht krijgen in de historische ontwikkelingen van uw organisatie. Wat
is de oprichtingsdatum van uw organisatie?

2a.

Oprichtingsdatum: ...... - ........ - ……..

2b.

Wat was de doelstelling toen uw organisatie startte?
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................

2c.

Wie zijn de oprichters van uw organisatie en wat is de geboorteland van
deze personen?
naam

geboorteland

1 ......................................................................... .................................................
2 .......................................................................... .................................................
3 .......................................................................... .................................................
4 .......................................................................... ...............................................
(Als er meer oprichters waren kunt u verder gaan op de achterzijde van deze bladzijde)

3a.

3b.

Is de doelstelling van uw organisatie veranderd?
Ο Ja
Ο Nee

(Kruis het juiste hokje aan.)

Zo ja, wat is nu de doelstelling van uw organisatie?
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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4.

Wie zijn op dit moment de
naam

bestuursleden?
functie

geboorteland

1 ....................................................... ............................................. ...................
2 ....................................................... ............................................. ...................
3 ....................................................... ............................................. ...................
4 ....................................................... ............................................. ...................
5....................................................... ............................................. ...................
(Als er meer bestuursleden zijn, kunt u verder gaan op de achterkant van deze bladzijde)

5.

Welke kenmerken passen bij uw organisatie?
Ο cultureel
Ο religieus
Ο recreatief
(U kunt meer dan één
Ο educatief
mogelijkheid aankruisen)
Ο politiek
Ο commercieel
Ο sport
Ο sociaal
Ο anders, namelijk....................................................................
Ο anders, namelijk....................................................................
Ο anders, namelijk....................................................................

6.

Is uw organisatie een:
(kruis het juiste hokje aan)

Ο stichting
Ο vereniging
Ο anders, namelijk ...................................................................
7a.

Is uw organisatie een:
Ο werkorganisatie (d.w.z. men heeft direct contact met bezoekers/klanten)
Ο federatie
Ο anders, namelijk ...................................................................
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7b.

Indien uw organisatie een federatie is, welke andere organisaties zijn bij u aangesloten?
naam organisatie
1 ................................................................................................
2 ................................................................................................
3 ................................................................................................
4 ................................................................................................
5 ................................................................................................
6 ................................................................................................
7 ................................................................................................
8 ................................................................................................
(als er meer organisaties zijn, kunt u verder gaan op de achterkant van deze bladzijde)

8.

Welke onderstaande groepen behoren tot uw doelgroep?
Ο mannen
Ο vrouwen
Ο jongens tot 18 jaar
Ο meisjes tot 18 jaar
Ο ouderen vanaf 55 jaar
(U kunt meer dan één
Ο jongeren van 18 tot 30 jaar
mogelijkheid aankruisen)
Ο Ghanezen
Ο Nederlanders
Ο niet-Ghanezen, waaronder Nederlanders
Ο niet-Ghanezen, zonder Nederlanders
Ο anders, namelijk....................................................................
Ο anders, namelijk....................................................................
Ο anders, namelijk....................................................................
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9a.

Kunt u aangeven welk van onderstaande activiteiten u organiseert, met welke frequentie u
deze organiseert en hoeveel bezoekers er komen?
(U kunt meer dan één mogelijkheid
aankruisen)

ACTIVITEIT

HOE VAAK

AANTAL

Ο taalcursus
Ο cursus kadervorming
Ο alfabetiseringscursus
Ο participatiecursus voor ouders
Ο huiswerkbegeleiding
Ο kinderopvang
Ο Nederlandse les
Ο gebedsbijeenkomsten
Ο discussiebijeenkomsten
Ο voorlichtingsbijeenkomsten
Ο recreatieve bijeenkomsten
Ο anders:……………….
Ο anders:……………….
Ο anders:……………….
Ο anders:……………….

......maal per week/maand
......maal per week/maand
......maal per week/maand
......maal per week/maand
......maal per week/maand
......maal per week/maand
......maal per week/maand
......maal per week/maand
......maal per week/maand
......maal per week/maand
. ….maal per week/maand
......maal per week/maand
......maal per week/maand
......maal per week/maand
......maal per week/maand

......bezoekers
......bezoekers
......bezoekers
......bezoekers
......bezoekers
......bezoekers
......bezoekers
......bezoekers
......bezoekers
......bezoekers
......bezoekers
......bezoekers
......bezoekers
......bezoekers
......bezoekers

9b.

Indien u voorlichtingsbijeenkomsten organiseert, waar gaat het dan over?
(U kunt meer dan één

Ο gezondheid en gezondheidszorg
mogelijkheid aankruisen)
Ο huisvesting en woningtoewijzing
Ο onderwijs
Ο arbeidsmarkt
Ο Nederlandse politiek en overheid (landelijk, gemeentelijk en/of
stadsdeelniveau)
Ο anders:.............................................................
Ο anders:.............................................................
Ο anders:.............................................................
10a.

Hoeveel betaalde medewerkers heeft uw organisatie in dienst en op welke basis zijn zij
werkzaam?
aantal betaalde krachten: ......
waarvan:
....... betaald door uw organisatie
....... banenpooler(s)
....... Melkertbaan
....... anders, namelijk .................................................
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10b.

Wat is de naam, functie en geboorteland
Naam

van de betaalde medewerkers?

functie

geboorteland

1 ............................................….....

..................................................

......................

2 .....................................................

..................................................

......................

3 .....................................................

..................................................

......................

4 .....................................................

..................................................

......................

5 .....................................................

..................................................

......................

6 .....................................................

..................................................

......................

7 .....................................................

..................................................

......................

11a.

Hebt u contacten met de Gemeente Amsterdam?
Ο Ja
Ο Nee

11b.

Hebt U contact met:

(U kunt meer dan één
mogelijkheid aankruisen)

Ο de centrale stad
Ο stadsdeel (of stadsdelen): namelijk, ...................................................................
11c.

Wat is de aard van dit contact?
met centrale stad
Ο incidenteel
Ο formeel
Ο informeel
Ο gericht op samenwerking
Ο anders:...................................

12a.

(U kunt meer dan één
mogelijkheid aankruisen)

met stadsdeel
Ο incidenteel
Ο formeel
Ο informeel
Ο gericht op samenwerking
Ο anders:....................................

Heeft u contact met andere organisaties?
Ο Ja
Ο Nee
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12b.

Zo ja, welke zijn deze organisaties en
naam organisatie

wat is de bedoeling van dit contact?
bedoeling van het contact

1 ................................................................. …...........................................................
2 ................................................................. …...........................................................
3 ................................................................. …...........................................................
4 ................................................................. …...........................................................
5 ................................................................. …...........................................................
6 ................................................................. …...........................................................
7 ................................................................. …...........................................................
8 ................................................................. …...........................................................
(Als het aantal onvoldoende is, dan kunt u verder gaan op de achterkant van deze bladzijde)

13.

Gaat uw doelgroep ook naar bijeenkomsten van andere organisaties?
Ο Ja, welke?
Ο Nee
naam organisatie
1 ................................................................................................
2 ................................................................................................
3 ................................................................................................
4 ................................................................................................
5 ................................................................................................
6 ................................................................................................
7 ................................................................................................
8 ................................................................................................
(Als er meer organisaties zijn, kunt u verder gaan op de achterkant van deze bladzijde)
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14a.

Ontvangt u subsidie van de centrale stad (gemeente Amsterdam)?
Ο Ja
Ο Nee

14b.

Ontvangt u subsidie van het stadsdeel waar uw organisatie gevestigd is?
Ο Ja
Ο Nee

15a.

Krijgt uw organisatie geld uit andere bronnen?
Ο Ja
Ο Nee

15b.

Zo ja, van wie krijgt uw organisatie geld?

(U kunt meer dan één
mogelijkheid aankruisen)

Ο andere overheden (rijk, provincie)
Ο andere organisaties
Ο donateurs/leden/abonnementhouders/bezoekers
Ο anders, namelijk:...............................................................
16.

Wat is het totale jaarlijkse budget van uw organisatie (in guldens)?
f ................................

U bent aan het einde gekomen van deze enquête. Voor het terugsturen kunt U gebruik maken van
de bijgevoegde antwoordenvelop, een postzegel is niet nodig.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
U kunt opmerkingen of aanvullingen hieronder schrijven
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Appendix III Alfabetische lijst van Ghanese organisaties
Deze appendix bevat een alfabetische lijst van de 62 gevonden Ghanese organisaties in
Amsterdam. Weergegeven zijn, voor zover bekend, naam, adres, telefoonnummer, doelstelling en
activiteiten.
Afapac
Daalwijk 29
1102 AA Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6006269
fax: 020-6006269
postadres: postbus 12389, 1100 AJ Amsterdam
doelstelling:
aidsbestrijding

Amansie Youth Association
Barentzstraat 72
1013 NS Amsterdam
tel: 020-6244094
doelstelling:
in overleg samenleven met het Nederlandse volk in Nederlandse maatschappij. Overleg over gebeurtenissen in
Zuidoost en overleg over aids(preventie). Het bevorderen van nauwere banden tussen Amansie-jeugdigen in
Nederland

Amsterdam Youngsters Club
Hoptille 150
1102 PS Amsterdam Zuidoost
tel: 020-5529111
fax: 020-6245550
postadres: Postbus 43086 1009 ZB
doelstelling:
informeren en onderwijzen van de leden ten aanzien van de traditionele culturen van Ghana en de Nederlandse
cultuur

Atwima Odo Kuo
De Greafweg 42
1446 BJ Purmerend
tel: 0299-649845
postadres: postbus 122254, 1100 DD Amsterdam
Bethal Prayer Ministry International
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Buurtcentrum Hofgeest, Hofgeest 140
1103 EG Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6322007/020-6995995/036-5377407
Celestial Church of Christ
Handmolen 34
1035 AR Amsterdam
tel: 020-6337866
Christian Action Faith Ministries
Hofgeest 109
1102 EE Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6962204
Christian Baptist Church
Luthilliplein 11
1103 TR Amsterdam
tel: 020-6635749
Church of Apostles Rev Society
Bijlmerplein 434
1102 DI Amsterdam Zuidoost
Church of Pentecost
Amsterdam Zuidoost
Church of Pentecost Assembly no 2
Echtenstein 100-D
1103 AB Amsterdam Zuidoost
tel: 020-4002515
Church of the Rock International
Czaar Peterstraat 86
1018 PR Amserdam
Damascus Christian Church
Luthuliplein 11
1103 TR Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6635749
activiteiten:
gebedsbijeenkomsten, discusiebijeenkomsten, informatiebijeenkomsten, recreatieve bijeenkomsten
doelstelling:
het verkondigen van het evangelie
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Deeper Life
Buurtcentrum De Bonte Kraai, Kraaiennest 68
1104 CD Amsterdam Zuidoost
Ebenezer Chapel
Buurthuis Hofgeest, Hofgeest 140
1102 EG Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6978821
Emanuel Baptist Church
Kraaiennest 103
1103 CH Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6996766
postadres: postbus 22117 1100 CC Amsterdam Zuidoost
activiteiten:
gebedsbijeenkomsten, informatieve bijeenkomsten, muziek training,
doelstelling:
het verkondigen van het evangelie van Jesus Christus, te beginnen met de eigen gemeenschap

End Time Revival Ministry
Eefting 100-F
1103 AG Amsterdam-Zuidoost
G.O.W.S.P.A.C.C. Stichting Ghana Organisation for the Welfare of Single Parents and
Christian Gharity
Kralenbeek 830
1104 KH Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6909106
activiteiten:
gebedsbijeenkomsten, discussiebijeenkomsten, informatieve bijeenkomsten, counseling
doelstelling:
het organiseren van acties tot steun van leden van de Ghanese gemeenschap in Ghana en in Nederland, met nadruk
op een-oudergezinnen en lichamelijk gehandicapten

Ghana Democratic Movement, Afdeling Nederland
Amsterdam Zuidoost
doelstelling:
de vereniging streeft naar een volledig herstel van vrijheid en democratie in Ghana

Glad Tidings Assembly of God, Church of Pentacost
Amsterdam Zuidoost
Global International Ministry
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Buurtcentrum De Bonte Kraai, Kraaiennest 68
1102 AE Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6957292
Global International Outreach Church
Buurtcentrum De Bonte Kraai, Kraaiennest 68
1102 AE Amsterdam Zuidoost
Global Revival Outreach Church
Dennenrode 100-H
1102 AE Amsterdam Zuidoost
Holy Ghost Revival Centre International
Augustinus College, Dubbelink 1
1102 AL Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6996924
fax: 020-6996924
postadres: Echtenstein 603, 1103 AA Amsterdam
Interkerkelijk Steunpunt Nieuwkomers (INS)
Kralenbeek 28
1104 KH Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6000477
activiteiten:
hulp aan kerken, individuele hulp, voorlichting aan derden, Nederlandse les, huiswerkbegeleiding
doelstelling:
stichting INS stelt zich tot doel nieuwkomers en Nederlanders te helpen bij hun wederzijdse aanpassing in onze
Nederlandse samenleving

Jesus Christ Foundation
Kraaiennest 100-103
1104 CH Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6994897
Jesus Christ Mission
Kraaiennest 100-103
1104 CH Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6322519/6982066
Kingdom of God Reconciliation Church
Hoptille 11-15
1102 PA Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6906075
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Kwahuman Association
postbus 17461
1001 JL Amsterdam
020-6905220
Love Christian Centre
Kraaiennest 100-103
1104 CH Amsterdam Zuidoost
tel: 0320-222967
Love International Ministries
Kraaiennest 103
1104 CH Amsterdam Zuidoost
postadres: Eeftink 517a 1103 AE Amsterdam Zuidoost
Maranatha Englisch Fellowship
Luthilliplein 11
1103 TR Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6969528
postadres: Slikkeveerstraat 33, 1107 VK Amsterdam Zuidoost
activiteiten:
bijbeltraining voor mannen, vrouwen jeugd, tieners
doelstelling:
Evangelie verkondigen en geestelijke begeleiding

Mfanstiman Association
postadres: postbus 12528, 1100 AM Amsterdam
activiteiten:
discussiebijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten, recreatieve bijeenkomsten
doelstelling:
het steunen van landgenoten en een netwerk functie, een voorlichtingsfunctie en het stimuleren van integratie van
landgenoten in de Nederlandse samenleving

New Anointing Ministries
Echtenstein 100-D
1103 AB Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6754840
New Bethel Revival Ministeries
Echtenstein 100-K
1103 AB Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6904780
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Nyemiemee Akpee G.A.F.A.
postadres: Postbus 92412, 1090 AK Amsterdam
activiteiten:
discussiebijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten,
doelstelling:
het bevorderen van samenwerking en eenheid binnen de eigen gemeenschap. Het werken aan het algemeen welzijn,
werkgelegenheid en huisvesting

Okyeman Foundation
Huigenbos 910
1102 KA Amsterdam Zuidosst
tel: 020-6919024
postadres: postbus 12773, 1100 AT Amsterdam
Okuapemann Fekuw
postbus 23133
1100 DP Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6902702
doelstelling:
organiseren van culturele activiteiten voor Ghanezen

PACWA (Pan Afrikan Christian Women Alliance)
Bakkerswaal 89
1025 DB Amsterdam
activiteiten:
chreche,gebedsbijeenkomsten, discussiebijeenkomsten
doelstelling:
het evangelie uit te dragen, het misbruik van vrouwen en kinderen te stoppen, tegengaan van materialisme en
secularisme, het bevestigen van de waardigheid van vrouwen zoals gevonden in God’s woord. De educatie van
vrouwen op het gebied van rechtvaardigheid, gelijkheid en seciaal-economische

Praise Valley Temple
Amsterdam Zuidoost
RECOGNIN (Representative Council Of Ghanasian Organizations in the Netherlands
Hoptille 467
1102 PJ Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6965005
fax: 020-6933196
federatie, aangesloten Amsterdamse organisaties:
Daakye Union
Volta Citizens
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New Juaben Union
Offinsoman Union
Kwabere Kroye Kuo
Kwahuman Association of the Netherlands
Mfantsiman Association
Amaniampong Kroye Kuo
Ekomefeemo Kpee
Techiman Citizens Union
Okuapemman
Asanteman
Zumunta
Kenyasi Nkoso Kuo
Kumawuman Biakoye Kuo
Youngsters club
Asante Akim Kuo
Amansie Youth Asso
Ghana Muslim Union
Wenchi Citizens Union
Berekum Citizens Union
Ghana Youth Association
Brong Ahafo Youth Association
Agona Gomoa Korye Kuw
Stichting Obtoc
Krobo Union
Ghana organisation for the Welfare of single parents and christian charity
activiteiten:
taalcursus, kadertraining, participatiecursus voor ouders, Nederlandse les, discussiebijeenkomsten, informatieve
bijeenkomsten, council meeting
doelstelling:
het instellen van een overkoepelende organisatie om te belangen van de in Nederland wonende Ghanezen te
behartigen en om als hun spreekbuis te fungeren bij officiele instituties

Redemption Faith Ministries
Kikkenstein 363
1104 AR Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6995124
Resuraction Power Evangelic Ministeries
Buurthuis de Bonte Kraai, Kraaiennest 68
1104 CD Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6004742
SAAMGHA, Adviesraad Surinamers, Antillianen, Arubanen, Molukkers en Ghanezen
Weesperplein 4
1018 XA Amsterdam
Postbus 1235, 1000 BE Amsterdam
tel.: 020-5206371
activiteiten:
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voorlichtingsbijeenkomsten
doelstelling:
het verbeteren van de positie van leden van etnische minderheidsgroeperingen en het bevorderen van hun integratie in de
Amsterdamse samenleving. SAAMGha is het officiële adviesorgaan van de gemeente Amsterdam

Seghayong ("Ghanamaa Fie"), Stichting welzijnshuis Ghanese jongeren Gemeenschap
Hofgeest 91
1102 EE Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6915160
doelstelling:
de stichting heeft tot doel de behartiging van de belangen van de Ghanese jongerengemeenschap in Nederland,
ongeacht sexe, sexuele geaardheid of culturele achtergrond

Stichting Resurrection Power and Living Bread Ministeries
Egeldonk 100-e
1103 AK Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6998683
doelstelling:
het verkondigen van het evangelie van Jesus Christus

Stichting Victory Home
Haag en Veld 231
1102 Gl Amsterdam Zuidoost
Stichting Ghanese Gemeenschap Nederland
Hoptille 467
1102 PJ Amsterdan Zuidoost
tel: 020-6965005
fax: 020-6963169
activiteiten:
radio-uitzendigen via Radio Metro, computercursussen, consultatiegesprekken over de arbeidsmarkt
doelstelling:
behartiging van de belangen van alle Ghanezen in Nederland, o.a. door taallessen, symposia en culturele activiteietn,
incl. het inwinnen en vespreiden van informatie van belang voor Ghanezen

Stichting Ghanese Jeugdorganisatie "Obronkyempin"
Boris Pasternakstraat 13
1102 TA Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6918139
doelstelling:
het behartigen van de sociale en culturele belangen van Ghanezen uit de provincie Brong-Ahafo

Stichting Gospel from Africa tot Europe (GATE)
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Kralenbeek 28
1104 KH Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6005990
fax: 020-6005990
activiteiten:
kinderdag, festival, gebedsbijeenkomsten, discisssie bijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten, taal en
computercursus
doelstelling:
Afrika naar Europa missies, om Europese kerken en de Europese maatschappij te dienen en te bereiken met het
evangelie van Jesus Christus

Stichting I Care
Kralenbeek 519
1104 KH Amsterdam Zuidoost
tel: 020-4000353
postadres: postbus 22168, 1100 CC Amsterdam
doelstelling:
vrouwenorganisatie, hulpverlening

Stichting Landelijke steunfunctie voor Ghanezen in Nederland "SIKAMAN"
Kralenbeek 100-R
1104 KH Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6908280
postadres: postbus 23713 1100 EA
activiteiten:
taalcursus, nederlandse les, inloop, maatschappelijke ondersteuning, begeleiding, discussiebijeenkomsten,
voorlichtingsbijeenkomsten
doelstelling:
bevorderen van de positie van Ghanezen in Nederland. Publiceert nieuwsbrief OKEAME en is te beluisteren via
radio AKASANOMA

Stichting The World Miracle Church International
Koningshoef 425
1104 ES Amsterdam Zuidoost
Stichting True Teachings of the Christ Temple
Ganzenhoef 122
1103 JH Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6004177
postadres: postbus 12402, 1100 AK Amsterdam Zuidoost
doelstelling:
het doel van de stichting is het vormen van een Ghanees-Evangelische kerkgenootschap gebaseerd op de lessen van
Christus en de oude overgeleverde waarden
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The Blessed Trinity Parish of the Ghanaian Community in Amsterdam
Barentzstraat 72
1013 NS Amsterdam
doelstelling:
het verlenen van (geestelijk en financiele) hulp aan mensen binnen de Ghanese Rooms-katholieke gemeenschap in
Amsterdam, het begeleiden van deze mensen op allerlei gebied, het verzorgen en onderwijzen van deze personen (en
hun kinderen)

The Light House Chapel
Kralenbeek 100-M
1104 KH Amsterdam Zuidoost
tel: 06-52749037
True Faith Church
Luthuliplein 11
1103 KH Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6810889
postadres: Van Noordkade 70-A, 1013 BZ Amsterdam
doelstelling:
Het verkondigen van het evangelie van Jesus Chistus

United Assemblies of God International
Kraaiennest 100-103
1104 CH Amsterdam Zuidoost
Volta Citizens Union (VCU)
tel: 020-6237865
fax: 020-6913838
postadres: Postbus 12401, 1102 AK
activiteiten:
vertalen van belangrijke Nederlandse nieuwsberichten, uitnodigen van advocaten om de Nederlandse wetgeving uit
te leggen
doelstelling:
bevorderen en in stand houden van het culturele erfgoed van mensen die van oorsprong Ewe zijn en het streven naar
hun sociaal-economische en culturele ontwikkeling in Nederland en daarbuiten

World Miracle Church International Amsterdam
Amsterdam Zuidoost
doelstelling:
het verkondigen van de heilige schrift als het woord van God

Zevende Dags Adventisten
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Kerkgebouw De Drie Stromen,
1106 BJ Amsterdam Zuidoost
tel: 020-6328921
postadres: Kralenbeek 425, 1104 KH
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