Nieuwsbrief, December 2014

Psalm: 69:5-6 Hij is de Vader der wezen en de
verdediger van weduwen, God in zijn heilige woning;
God die eenzamen in een huisgezin doet wonen; ;

Beste donateur van stichting Go4GhanaKids,
De stichting is al weer zeven jaar actief voor kinderen in nood in Noord Ghana. Zeven jaren van dankbaarheid voor
de kleinschalige projecten die mede door u mogelijk zijn gemaakt. Ook in 2014 hebben we een nieuw project
kunnen realiseren. Welke? Leest u verder in deze nieuwsbrief. Willem, Ria, Aron en Noah de Lange zijn in
juli/augustus afgereisd naar Ghana en hebben verschillende projecten bezocht en zijn teruggekomen met
enerverende verhalen en heel veel foto’s:

Met de auto van het Zuiden naar het Noorden…

Onze reis bestond uit drie delen: 1. relaxen aan de kust en bezienswaardigheden bezoeken op weg naar het
Noorden, 2. een week verblijven in het kindertehuis in Damongo en 3. elf dagen familie bezoek bij Joke, Abukari,
Samuël en Micah Yakubu (zus van Willem). In totaal achtentwintig dagen in Ghana. Een bijzondere belevenis met
een andere cultuur, ander klimaat, ander voedsel, maar hele vriendelijke lieve mensen. Op advies van Joke hebben
we de eerste acht dagen een auto met chauffeur gehuurd. Nou dat was beslist geen overbodige luxe. Wat een
wegen, je kunt soms beter zeggen modderpoelen of rijden in een dichte mist van zand. Vrachtwagens met pech
langs de kant van de weg, geiten die plotseling de straat overlopen en in de steden hebben de grootste auto’s
voorrang.
Kindertehuis Damongo…
We waren te gast in het huis van Abraham, zo’n half uur lopen van het kindertehuis. Samen hebben we goede
gesprekken kunnen voeren en de vele vragen die we hadden zijn beantwoord. Het is ons goed duidelijk geworden
dat we vanuit Nederland, met een heel ander referentiekader, sommige dingen anders inschatten. We denken al
gauw in Westerse oplossingen. Maar die werken niet in een land waar veel zaken tientallen jaren in ontwikkeling
achterlopen. Een voorbeeld: In het kindertehuis hebben we geen teken- en spelmateriaal aangetroffen. Geen
kasten met materiaal die kinderen uitnodigen hun kennis of motoriek te ontwikkelen. In elk Nederlands gezin is
lees-, tekenmateriaal en ander speelgoed aanwezig. Maar in het kindertehuis spelen de kinderen met elkaar, met
steentjes, stokjes en natuurlijk met een voetbal. Af en toe neemt een vrijwilligster wat mee. Zo hebben wij een
tafeltennis set meegenomen. Twee tafels werden naast elkaar geplaatst en een plank werd ergens vandaan gehaald.
Oh deze bleek iets te lang te zijn, dus met een kapmes (die hier gewoon tussen de kinderen op de grond ligt) werd
deze ingekort. Net er op vast geklemd en ja hoor, ze waren niet meer bij dit spel weg te slaan. Dan is het wenselijk
om één van de oudere kinderen te vragen om verantwoordelijk te willen zijn voor dit spelmateriaal. Hij/zij neemt
dit dan mee naar zijn bed en houdt hier toezicht op. Voor hoe lang??? Dat is maar de vraag.

Willem, Aron en Noah hebben geholpen met het verven van één van de gebouwen. Maar dan wel echt op z’n
Ghanees. Het was de bedoeling dat ze het bovenste deel van de achtergevel zouden verven. Dus er werd er een
tafel uit de grote zaal gehaald, een paar stoelen er op en eigenlijk was een tweede tafel nodig om de juiste hoogte
te verkrijgen om in de nok te kunnen schilderen. Ja de ladder was even uitgeleend, dus moest het maar even zo.
Nou dan moet je Willem kennen als veiligheids-instructeur. Hij weigerde dan ook om op deze gammele constructie
te gaan schilderen. Dan maar een ander deel van het gebouw. Er werd ook flink gekliederd: overal ‘zakkers’ en

‘klodders’. Heeft ook wel wat hoor! In Nederland moet alles keurig netjes maar dan willen we het ook netjes
houden. Waar maken we ons druk over? Relativeren is ook iets wat we geleerd hebben in Ghana. We hebben een
kijkje mogen nemen in de verschillende gebouwen, de groente tuin, op het land met mais, de mangoboompjes die
net geplant zijn, de waterbron waar goed drinkwater naar boven zal worden gehaald. Het ligt in de bedoeling de
zakjes met water te gaan verkopen aan de lokale bevolking, wat mogelijk een bron van inkomsten zal gaan worden.
Terugkijkend op ons verblijf in het kindertehuis concluderen we dat we er langer hadden willen blijven. Waarom?
Omdat we nu alles even hebben kunnen ervaren. We voelden ons meer toeschouwers dan vrijwilligers. Om echt als
vrijwilliger aan het werk te willen gaan moet je dus veel meer tijd met de kinderen doorbrengen. Met de kinderen
hebben we leuke gesprekken gevoerd, spelletjes gedaan en vooral veel aandacht kunnen geven.
Gift voor…
Vlak voor ons vertrek naar Ghana hebben we nog giften mogen ontvangen. Aan Abraham, de oprichter en
begeleider van het kindertehuis hebben we gevraagd waar op dat moment de nood het hoogst was. Hij gaf aan dat
de kinderen al 6 maanden niet ontwormd waren (normaal gebeurt dit elke 3 maanden). Hiervoor was geen geld. Met
deze gift hebben we wormkuren kunnen kopen voor alle kinderen. Tevens een voorraad malaria testen en medicatie
kunnen aanleggen. Tijdens ons verblijf was een jongen erg ziek. Hij had koorts en men dacht aan malaria. Rond elf
uur in de avond moest een van de oudere kinderen nog een test gaan halen in het dorp.

Van het overgebleven geld hebben we voor elk kind een flesje frisdrank gekocht. Een super lekkernij. Enkele
kinderen bewaarden het flesje om op een ander moment hiervan te gaan genieten.

In Tamale aangekomen…

Natuurlijk eerst onze ontmoeting met onze familie. Acht jaar geleden waren we ook bij Joke en Abukari op
bezoek, maar toen in het dorpje Yendi. Nu dus in de grote stad Tamale. Het was goed om bij hen te zijn en we
hebben genoten van hun gastvrijheid. Ook hebben we kunnen ervaren hoe het dagelijks leven er in Tamale er voor
hen uitziet. En de jongens hebben enorm van elkaar genoten.
Geitjes uitdelen…
Abukari heeft ons het hele traject van een geitje kopen tot het uitdelen laten zien en ervaren. Geit op het dak en
rijden maar… Hij had de andere geitjes al eerder laten brengen naar het betreffende dorpje. De pastor had de
kinderen geslecteerd. Ouders werd gevraagd bij de uitreiking aanwezig te zijn. Na de instructie en gebed van
Abukari mochten Aron en Noah de kinderen een geitje, een schriftje en een pen uitreiken. De geitjes zullen
jonkies krijgen en deze worden dan verkocht en van het geld kunnen de ouders een schooluniform en het
schoolgeld betalen. Acht kinderen gaan binnenkort naar school…..

De zwaaiende kinderen hopen een volgende keer een geitje te krijgen. Dan moeten ze nog even wachten tot ze de
schoolgaande leeftijd hebben bereikt.

Nieuw project 2014 : Een laptop voor Shirazo
Shirazo kwam met zijn broer om de laptop in ontvangst te nemen. Zoals u
op de foto kunt zien glunderde hij de hele tijd. Hij was er ook een beetje
beduusd van. Na instructies van Willem, wist hij niet hoe hij de gulle
gevers van de stichting moest bedanken. Bescheiden als hij is nam hij de
laptop mee achter op de brommer naar Home of Hope. Chirazo heeft een
eenzijdige verlamming en met deze laptop kan hij de opleiding tot
desktop-publisher mogelijk realiseren en hiermee in eigen onderhoud
voorzien.

Sponsorkind…

Wij willen u, namens het kindertehuis, bedanken voor uw (maandelijkse) gift. Het is inmiddels ook mogelijk om zelf
via de mail of per brief in contact te komen met uw sponsorkind(je). U kunt uw mail sturen naar:
redemptionchildren@gmail.com of uw brief naar Redemption Childhome, P.O. BOX DM4, Damongo, N/R Ghana. Met
uw mail of brief moedigt u uw sponsorkind aan om ook brieven te schrijven of mailtjes te sturen. Speciaal voor de
wat oudere kinderen is dit wenselijk omdat het hen stimuleert om de Engelse taal beter te leren. Ze zijn ook
nieuwsgierig naar de wereld buiten Ghana. Enkele donateurs hebben inmiddels contact met hun sponsorkind. Wij
wachten nog op een paar toegezegde emailadressen van sponsorkinderen. Zoals zo veel dingen in Ghana, duurt het
meestal wel even voordat dergelijke zaken zijn gerealiseerd.

Wist u dat…



U vanaf 10 januari 2015 het hele reisverslag van Willem, Ria, Aron en Noah kunt lezen op de website:
www.go4ghanakids.nl ?
U dan ook heeel veel foto’s van deze reis op de website kunt bekijken?



We ons in Ghana al weer verdiept hebben in een mogelijk nieuw project?



Elsbeth in oktober is bevallen van een gezonde zoon (Ezra)?



U ook een gift kunt doen voor een speciaal doel, zoals het dagje uit van de kinderen in het kindertehuis?



Wij ook een presentatie kunnen verzorgen binnen uw kerk, vereniging of school.



Grote dank voor…






De acties die de stichting dit jaar mochten realiseren
De gezondheid van de kinderen van het kindertehuis
De giften die wij mochten ontvangen
De geiten die aangeschaft konden worden zodat de kinderen naar school kunnen.
De fijne samenwerking in het bestuur

Wij vragen uw gebed voor:







De kinderen en begeleiders van het kindertehuis
De gezondheid van de kinderen
De inzet en gezondheid van de bestuursleden
Het werk van Joke en haar gezin
Het werk van Jolanda Steenwijk en alle vrijwilligers in het kindertehuis
Uitbreiding bestuur !!

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
Telefoon: 0528 – 279778/Email: Go4GhanaKids@online.nl

Giften:
Go4GhanaKids te Zuidwolde,
IBAN: NL32RABO 142076058.
gecertificeerd

