
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief december 2014 

Beste vrienden, sponsors, sympathisanten en belangstellenden. 

Het einde van het jaar 2014 nadert snel. Er is weer veel gebeurd in het afgelopen jaar. Met uw hulp hebben 

wij de bevolking in West Mamprusi en Komaland weer een beetje vooruit kunnen helpen. Hierover willen 

wij u graag informeren, en op de hoogte houden. 

Van  onze  lokale mensen aldaar, te weten  Alfred Salia (verantwoordelijk voor infrastructuur en 

bouwactiviteiten), Abudulai Danso en Ibrahim Mohammed(beiden verantwoordelijk voor studiebegeleiding 

en projecten), hebben we weer veel informatie ontvangen over het wel en wee.     

Zo  zal het dorp Izisi snel op het electriciteitsnet worden aangesloten. Alle bedrading is reeds aangelegd tot 

in de huisjes. Wanneer het netwerk wordt doorgetrokken naar de de andere dorpen zoals Tuvuu,Tantale 

Zukpeni en Yikpabongo, alle op circa 20 kilometer afstand, is nog niet  te zeggen.  

De mobiele telefonie zet ook door. Izisi is telefonisch  zeer goed bereikbaar en in de andere dorpen zijn 

plekjes ontdekt waar ook ontvangst is. De “overseas” area wordt langzaam ontsloten en  telefoneren zal de 

gewoonste zaak van de wereld worden . 

Er is ook vooruitgang met het onderhoud aan de gravel- en zandwegen.  De wegen worden nu regelmatig 

gladgeschoven door een grader. Dit is al een hele vooruitgang. Het betekent  dat in het regenseizoen nog 

niet alle dorpen bereikbaar zijn met een 4 wiel aangedreven auto,  maar met  “bush proof” motorfietsen  is 

dat wel mogelijk.  Ook dit is al een reuze vooruitgang.  

                                

 

 

 

 

 

                  De grader welke dagelijks bezig is de wegen begaanbaar te maken. 

 

Holland address: 
 

p/a Wieldijk 5 

3218 LL Heenvliet 

 

Telefoon +31 181 661451 of 

 +31 10 2831105 

 

Bank: ABN NL 61 ABNA 0500 796.009 

            ING NL 65 INGB 0682 0434.86  

 

Kamer van Koophandel: nr. 4112861 

Fiscaal nr. 8160.58.842  

 

Website: www.sgms.nl  

 

Email:    jan.derijke@nl.rmi-global.com `        

               c.c.heijboer@upcmail.nl   

  Stichting GHANA Medical Support 

Ghames Foundation 

http://www.sgms.nl/
mailto:jan.derijke@nl.rmi-global.com
mailto:c.c.heijboer@upcmail.nl


 

Zorgelijk blijft de medische situatie in het gebied. Een aantal kinderen en volwassenen zijn dit jaar 

overleden door slangenbeten en malaria. Slangen zijn niet zichtbaar door de begroeiing. Medicijnen zijn er 

nog steeds niet of nauwelijks. Dit jaar in de maanden september t/m november was het extreem warm, 

ook s’nachts, waardoor de mensen buiten de nacht doorbrachten en de malariamug zijn gang kon gaan. 

Hier zijn dus mensen aan overleden en helaas waren hier relatief veel kinderen bij.  Het is schrijnend dat dit 

in het gebied nog lang niet onder controle is.  

Ook de voedselvoorziening is het niet optimaal. In het regenseizoen heeft het relatief weinig geregend 

waardoor de oogst van casave, jam en aardnoten maar net voldoende zal zijn voor het komende jaar tot na 

het regenseizoen. We moeten afwachten of de gemeenschap geen hulp van buitenaf nodig zal hebben.                

Aangaande de activiteiten en de projecten welke we als stichting uitvoeren en controleren kunnen wij u als 

volgt informeren;  

Zoals vermeld in onze nieuwsbrief van juni  jongstleden hebben wij een aannemer opdracht gegeven tot 

renovatie van de clinic en nurse houses in Yikpabongo. Deze is zo goed als afgerond. Dr. Titus, Director of 

health service in the regio is in zijn nopjes met deze opknapbeurt. Alles is geschilderd, het  toilet is 

vernieuwd, de toegangsdeuren zijn verzwaard, de muren verder rondom de clinic aangebracht zodat dieren 

niet meer op de binnenplaats kunnen komen en is, waar nodig, de solarverlichting weer in orde gebracht. 

Kortom het kan er weer voor jaren tegen. Verplegers zullen snel hun intrek nemen. 

 

     

 

 

         

             Renovatiewerkzaamheden aan de clicic en nurse house in Yikpabongo. 

Mede dankzij ondersteuning van Lions club “de Bernisse” hebben we ook nog een Yamaha XTZ,  125 cc 

motorfiets kunnen aanschaffen, die is zeer geschikt is om in de bush te rijden.  Een ieder is er van overtuigd 

dat dit een enorme verbetering is omdat dit de noodzakelijke medische zorg kan brengen waar dat nodig is. 

Kortom, we zijn dankbaar en blij dat we dit met uw donaties en giften hebben kunnen verwezelijken.  

 

 

 

 

                                     Deze motor werd aangeschaft.                                                            

                                                                                                        



 

De bouw van de onderwijzerswoningen in Tuvuu loopt eveneens voorspoedig. In dit onderkomen kunnen 

straks totaal 6 onderwijzers worden gehuisvest. Zij hebben dan elk de beschikking over een keukentje, 

wasruimte, slaapkamer en woonkamer. Natuurlijk gebeurt er veel gezamelijk op de binnenplaats en daar is 

ook alle ruimte voor. Deze huisvesting is een welkome aanwinst voor het ministerie van onderwijs en deze 

kunnen nu gemotiveerde onderwijzers huisvesten in dit afgelegen gebied. Dit is het 3de dorp waar we in 

staat zijn geweest deze accomodaties te laten bouwen. 

 

 

               

 

 

 

 

 

Bouwactiveiten onderwijzerswoning Tuvuu. 

 

 

 

 

 

Zoals u heeft kunnen vernemen in de vorige nieuwsbrief hebben wij een vrouwengroep een micro credit 

gegeven om in groepsverband zeep te maken voor de verkoop. De berichten die we krijgen zijn positief. De 

vrouwen hebben hierdoor meer eigenwaarde gekregen en zijn daardoor iets minder economisch  

afhankelijk. Een echte win win situatie. 

De opleidingstrajecten van de studenten lopen over het algemeen goed. De twee begeleiders Ibrahim 

Mohamed en Abudulai Danso, voormalige onderwijzers in Yikpabongo, hebben ook de mogelijkheid 

gekregen om door te studeren. Beide zijn ze met goed gevolg geslaagd. Ibrahim is nu leraar aan de Senior 

High School in Tamele en Abudulai heeft bestuurskunde gestudeerd. Hij zet zich in om de structuur in de 

dorpen te moderniseren.  Hij heeft nog geen vaste aanstelling maar is wel optimistisch dat dit snel zal 

lukken. De studenten die in de vakanties bijscholing hebben gekregen zijn geslaagd en hebben nu het 

certificaat dat ze gediplomeerd onderwijzer zijn. Door de economische teruggang heeft de regering van 

Ghana in de loop van dit jaar een personeelsstop ingevoerd zodat ze nog geen betaalde baan hebben. We 

proberen er alles aan te doen dat ze zo snel mogelijk aan de bak kunnen komen, maar ja, in Ghana werkt 

het nu eenmaal anders dan wij hier in Nederland gewend zijn. 



 

  

                

             

       

 

 

 

 

 

                   Onderwijzersdiploma. 

   

Verder was er een student met dusdanige resultaten dat hij in september zou gaan studeren voor arts. 

Helaas was hij niet geselecteerd en moet hij een jaartje wachten. Inmiddels is hij wel volunteer teacher in 

Yikpabongo. Twee andere studenten die examen hebben gedaan wachten nog steeds op de uitslag en 

kunnen pas volgend seizoen naar een hogeschool of universiteit. Dit kan natuurlijk alleen mits de cijfers 

voldoende zijn. Zij willen ook graag tegen een kleine vergoeding, GHC 110,00 per maand  (ca € 27,50) 

assisteren bij het onderwijs. Als u ons blijft steunen zullen wij natuurlijk het verzoek inwilligen. In het 

algemeen presteren de studenten goed tot zeer goed. Dit geldt ook zeker voor de meisjes uit de dorpen 

Izisi,Tuvuu en Tantale die in 2013 geselecteerd zijn. Een studente heeft door persoonlijke omstandigheden 

voorlopig moeten afhaken. Jammer, maar in het algemeen zijn wij toch tevreden en trots dat wij deze jonge 

mensen, uit zo’n achtergebleven gebied, kansen bieden om vooruit te komen in de maatschappij en zij in 

staat zijn hun opgedane kennis te kunnen overbrengen op de volgende generatie. 

Wij hebben de intentie om in maart 2015 weer een bezoek te brengen aan het gebied en zullen u dan 

natuurlijk uitvoerig informeren over het wel en wee. 

Graag willen wij ,als voltallig bestuur, u bedanken voor uw ondersteuning in het afgelopen jaar. Op 

aangeven van nog al wat donateurs zijn wij gestopt met het versturen van persoonlijke bedankbrieven. Zij 

vonden het niet meer deze tijd en vonden het ook zonde van het geld. Daarom bedanken wij u hier, op 

deze wijze.  

Wij wensen u graag goede kerstdagen toe en een voorspoedig 2015. 

 

Met hartelijke groet.  

J.W. de Rijke    

    


