Nieuwsbrief, December 2010

Psalm: 69:5-6 Hij is de
Vader der wezen en de
verdediger van weduwen,

Beste vrienden van stichting Go4GhanaKids,

God in zijn heilige woning;
God die eenzamen in een
huisgezin doet wonen;

Terugblik…

2010 is een rustig jaar geweest voor de stichting. We hebben een fijne en goede aanvulling
mogen geven aan de opbrengst van de cake actie die is gehouden in November 2009. U leest
hierover verder in deze nieuwsbrief. Verder hebben we geprobeerd om het werk van de
stichting nog meer bekend te maken in de omgeving en via de mail.

Tulbandcake actie…

Veel vrijwilligers hebben 700 cakes
verkocht. De Totale opbrengst was rond
1900 euro. Super. Van dit bedrag is 950
euro overgemaakt naar Joke Yakubu in
Ghana voor het fietsen project.
Inmiddels zijn er 20 tweedehands
fietsen gekocht, waarvan er 16 naar
meisjes is gegaan en 4 naar jongens.
Waarom? Zie www.go4ghanakids bij
acties: cake actie , voor het volledige
verslag en foto’s. Het resterende bedrag
is naar het kindertehuis in Damongo
overgemaakt voor de baby afdeling. De
bouwmaterialen zijn inmiddels gekocht.

Feestelijke opening Redemtion Academy

In de zomer is de school, die bij het kindertehuis
is gebouwd, feestelijk geopend. Het tehuis is heel
erg blij met deze school. Doordat het kindertehuis enkel jaren geleden zelf is verhuisd naar een
nieuw onderkomen, moesten veel kinderen nog
langer reizen naar school. Voor veel jonge
kinderen werd deze reis te lang. Een grote wens is
uitgekomen. Veel (moslim) kinderen uit de
omgeving gaan nu ook naar deze christelijke
school. Door de bouw van deze school is de bouw
van de baby afdeling nog niet gestart. Zoals al
eerder beschreven: de materialen liggen klaar.

Marc en Christien….

Begin 2010 hebben Marc en Christien Wilts, een
jong echtpaar die allebei de opleiding voor
leerkracht in het basisonderwijs volgen, ons
benaderd met hun plan om een half jaar stage te
gaan lopen in Ghana. Van het een kwam het
ander. Ze hebben via een paalzit actie op de
Hoofdstraat bekendheid gegeven aan hun actie.
Als stichting kregen wij de gelegenheid om ons
te promoten. Marc en Christien hebben veel geld
opgehaald voor schoolmaterialen voor het
kindertehuis in Damongo. Nou ze hebben
het geweten. Het was bloedje heet en
’s avond speelde het Nederlands voetbalteam in Zuid-Afrika tegen Ghana. Zeer
bijzonder allemaal. Marc en Christien zijn
inmiddels net terug uit Ghana en hebben
hun stage opdrachten o.a. in de nieuwe
school kunnen uitvoeren. Wilt u meer weten
over hun belevenissen ga dan naar:
www.marcenchristien.shareyourstory.nl.
Zeer zeker de moeite waard.

Vrolijke kinderen in schoolkostuum

Christien overladen met kids uit het kindertehuis

Marc aan het lesgeven

Geen verkoopactie in 2010???

Eind September ging de stichting zich weer voorbereiden op de cake actie. Helaas bleken de
grondstoffen van deze overheerlijke cake dusdanig in prijs te zijn toegenomen, dat wij
hebben besloten om deze actie in ieder geval niet meer in November 2010 te houden en ons
te gaan beraden over een eventueel ander product. In het voorjaar van 2011 zal deze actie
worden gehouden.

Sponsorkind… Wij willen u, namens de kinderen, bedanken voor uw (maandelijkse) gift. De

meesten van u heeft dit jaar een brief/foto ontvangen van hun sponsorkindje. Zo ook de twee
basisscholen die geld hebben in gezameld voor het tehuis. Echter wij kunnen u niet
garanderen dat u regelmatig iets van hem of haar hoort omdat veel kinderen nog niet kunnen
schrijven en het voor hen nieuw is om op deze manier te communiceren. Marc en Christien

hebben foto’s gemaakt van de kinderen, dus mogelijk dat wij u binnenkort een recente foto
kunnen sturen. Het volgende hebben wij in de vorige nieuwsbrief geschreven: Wij, Willem en
Ria, hebben ons sponsorkindje een pakketje gestuurd, wat helaas niet is aangekomen. Wij kunnen u
meedelen dat het pakketje wel is aangekomen, maar vele maanden later. We hopen dat ook u
de pen pakt en een brief stuurt naar uw sponsorkind. Dat kan via de stichting.

Vrijwilligers gezocht… Ons team is nog opzoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen
meedenken en meewerken om de kinderen in Ghana te helpen. Bent u geïnteresseerd of hebt u
nog vragen, bel dan even.

Grote dank voor…


De fantastische opbrengt van de cake actie



De school de gebouwd is



De inzet van Marc en Christien voor het onderwijs in Damongo



De brieven en foto’s van de kinderen



De betrokkenheid voor de kinderen in Ghana



De kinderen die nu met de fiets naar school kunnen en aan een betere toekomst
kunnen bouwen

Wij vragen u gebed voor:






Grotere bekendheid van de stichting
Uitbreiding adoptieplan
Voorbereidingen voor de cake actie
Uitbreiding bestuur
De bouw van de baby afdeling

Wij spreken onze dank uit voor alles wat u voor de kinderen in Ghana hebt kunnen betekenen.
Een klein gebaar, grote resultaten.
Werkgroep Go4GhanaKids
Etstoel 9
7921 WJ Zuidwolde
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