Nieuwsbrief, December 2015

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 donateurs,
Fijn u weer te mogen informeren over de activiteiten van de stichting, die mede door u mogelijk
zijn gemaakt.
Redemption Children’s Home in Damongo
Allereerst het vermelden waard dat één van de adoptiegezinnen uit Nederland hun adoptie
kinderen heeft bezocht. Voor hen een zeer bijzondere ervaring. Binnenkort op onze website hier
meer over.
Een aantal kinderen heeft de Junior High School met succes afgerond en is na de zomervakantie
gestart met de Senior High School in Tamale. Inmiddels groeit het aantal studenten wat les krijgt
buiten de Redemption School gestaag. Per kwartaal moet schoolgeld worden betaald. Dit is geen
vast bedrag. Dat maakt dat de leiding niet exact weet wat de kosten per kwartaal zijn. Echter dit
heeft wel prioriteit voor het kindertehuis.
Het Redemption Children’s Home valt onder de afdeling Social Welfare, die het welzijn van de
kinderen in de gaten houdt. In de eerste helft van 2015 heeft Sociale Welfare alle vergunningen
van weeshuizen ingetrokken en de regelgeving aangescherpt. De nieuwe regels zijn in een 3daagse training aan de leiders van de kindertehuizen uitgelegd. In het kort betekent dit: een kind
mag niet langer dan 2 jaar in een instelling wonen en er mogen niet meer dan 21 kinderen in één
instelling verblijven. In het RCH wonen 50 kinderen waarvan er dus 29 elders onder gebracht
moeten worden. Het bestuur/de leiding van RCH is druk bezig met het herenigen van kinderen
met een familielid en kinderen onder te brengen bij ‘pleeggezinnen’ in Damongo en omgeving.
Hiervoor zijn de kerken benaderd. Na school of in de weekenden kunnen deze kinderen naar het
kindertehuis komen om samen te spelen en/of huiswerk te maken. Zo kan ook het welzijn van de
kinderen in de gaten gehouden worden. Voor iedereen die een kind financieel adopteert verandert
er niets aangezien het RCH uw kind financieel zal blijven steunen in zorg/onderwijs. Mocht uw
kind herplaatst worden, dan informeren wij u hierover zo snel mogelijk. Voor de ‘anties’ die
dagelijks voor de kinderen zorgen gaat er ook veel veranderen.

De akkers rondom het kindertehuis hebben dit jaar nagenoeg geen vruchten gedragen. In de hele
omgeving van Damongo is de maisoogst mislukt door droogte. De mais is hierdoor extreem duur
geworden. In 2014 is een tweede poging ondernomen om een mango plantage te beginnen. Een
aantal planten doet het goed maar het overgrote deel helaas niet. De kinderen blijven volhouden.
Het waterproject is nog niet in bedrijf. De metselaars hebben een klus elders waar ze meer geld
mee verdienen. Heel normaal in Ghana.

Dit geldt ook voor de uitbreiding van het schoolgebouw met 5 lokalen. Ook dit project staat even
stil. En soms is het geld op en kan er pas een vervolg komen wanneer er weer voldoende geld is.
Veel kinderen zijn ziek geweest van de malaria. Gelukkig gaat het nu over het algemeen goed met
de kinderen.
Nieuwe uitdaging
Jolanda Steenwijk is een Nederlandse vrijwilligster die intensief contact heeft met het Redemption
Childrens’s Home in Damongo. Dit is voor ons als
bestuur erg fijn omdat de communicatie makkelijker
verloopt. Echter Jolanda, die nu al ruim 3 jaar in
Ghana verblijft, gaat een nieuwe uitdaging aan:
"Een nieuwe uitdaging is mijn werkzaamheden bij
het Instituut genaamd Ubora, wat swahili is voor
uitstekend. De methode die we in Ghana gebruikt
hebben om de kwaliteit van zorg voor moeders en
kinderen te verbeteren is al een paar jaar erg
populair in veel landen. Deze kennis moet nu verder
uitgerold worden over heel Afrika. Het is weer een
uitdaging op een ander niveau, waarbij wordt
samengewerkt met ministeries, regeringen en
organisaties. We hopen onszelf hierbij op de kaart te
zetten buiten het werk dat we in Ghana hebben
gedaan. Deze verandering betekent ook dat ik mijn
huisje in Kumasi moet verlaten om een nieuwe plekje
in Accra te zoeken, maar dat zal best lukken", aldus
Jolanda. Accra betekent voor haar een dag reizen
met de bus naar Damongo. Zij zal dus minder in het
kindertehuis aanwezig zijn en het is nog niet
duidelijk welke rol ze nog kan en gaat spelen in het
bestuur van RCH. We hopen dat ze verbonden zal
blijven en ons regelmatig van informatie kan voorzien.
Hoe gaat het met Shirazo?
Zoals u weet konden wij namens de stichting in 2014 vanuit Nederland een laptop meenemen
voor Shirazo. Shirazo is een student die in House of Hope woont. Hij is halfzijdig verlamd en Joke
en Abukari ondersteunen en begeleiden hem naar zelfstandigheid. Inmiddels heeft hij de eerste
fase van zijn opleiding tot grafisch medewerker met succes afgerond.

Helaas wordt de vervolgopleiding die hij in Tamale hoopte te doen momenteel niet aangeboden en
kan hij voorlopig niet verder studeren. Hij werkt nu tijdelijk bij een drukkerij waar hij allerlei
soorten werkzaamheden verricht. Omdat hij hier geen vast contract heeft en maar een hele kleine
vergoeding krijgt, zijn ze nu aan het kijken hoe ze hem het beste verder kunnen helpen. Ze zijn
bezig met het schrijven van een ‘businessplan’ voor een bedrijfje waarin hij voor mensen kan
typen, kopiëren, uitnodigingen e.d. kan maken en schoolspullen kan verkopen. Tevens wordt
fondswerving onderzocht.
Waka Waka lampen
Mede door de paaseitjes actie en door giften die de stichting vrij te besteden heeft, kan Joke
Yakubu 70 waka waka lampen bestellen. Met 2 waka waka solarlampen kan op een veilige en
goedkope manier les gegeven worden. In de afgelegen dorpen is geen elektriciteit en wordt er
overdag hard gewerkt op het land om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.
’s Avonds na het avondeten is het donker en tijd om de taal te leren. Nu worden daar lampen voor
gebruikt die gevaarlijk en duur zijn. De waka waka lamp biedt uitkomst. Het is fijn dat door de
waka waka lampen nu ook in andere dorpen avondscholen gestart kunnen worden.

Wist u dat…
• U de activiteiten van de stichting ook via facebook kunt volgen:
https://www.facebook.com/go4ghanakids/
• Het nieuwe project wat vorig jaar is aangekondigd, de waka waka solar lampen zijn
• 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 solar lampen die aangeschaft kunnen worden
De fijne samenwerking in het bestuur

Wij vragen uw gebed voor:
• De kinderen en begeleiders van het kindertehuis
• De kinderen die terug-of herplaatst worden bij familie of in een pleeggezin
• De gezondheid van de kinderen en Abraham
• 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, maar oh zo belangrijk in het leven van een kind in Ghana.
Werkgroep Go4GhanaKids
Etstoel 9
7921 WJ Zuidwolde
Telefoon: 0528 – 279778/Email: info@go4ghanakids.nl

Giften:
Go4GhanaKids te Zuidwolde,
IBAN: NL32RABO 142076058.
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