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Nieuwsbrief december 2013
Beste vrienden, sponsors en sympathisanten,
Met plezier informeren wij u over de activiteiten van de stichting en het wel en wee van de bewoners in
West Mamprusi en Komaland, in het noorden van Ghana.
Van maandag, 28 oktober tot en met 9 november hebben Victoria Kooren, Gerry en Jan de Rijke een
bezoek gebracht aan het gebied. Wij hebben u veel te melden over de ontwikkelingen en de gang van
zaken aldaar. De Ghanese regering heeft besloten om de regio meer aandacht te geven en de regio is
opgedeeld in een aantal kleinere districten. Zo zijn er nu nieuwe regiokantoren van de ministeries van
onderwijs en gezondheidszorg, met zelfstandige directies gevestigd in Yagaba. Dit is een enorme stap
vooruit,omdat Yagaba aan de rand van het gebied ligt van Komaland en West Mamprusi. Met de
districtsdirecteuren Mr. Abu Baba van het ministerie van onderwijs en met Dr. Titus Mwini van
gezondheidzorg hebben wij uitermate positief overleg gehad. Onderstaand treft u hierover informatie aan.
Besprekingen met de regiodirectie van het ministerie van onderwijs en gezondheidszorg.
Mr. Abu Baba, verantwoordelijk voor de Primary en Junior High Schools, vertelde ons dat de regio nog
steeds geen goed onderwijssysteem heeft. Dit komt door het tekort aan leerboeken en schriften en een
schreeuwend tekort aan onderwijzers. Dit gebied zonder electra, water, telefoonvoorzieningen en een
belabberde infrastructuur is niet de plek waar je graag wilt werken. Dit werd bevestigd door enkele
onderwijzers die wij hebben gesproken, die uit een stedelijk gebied komen en vinden het beslist geen
pretje om daar te wonen en te werken. Veel onderwijzers haken dan ook af en vertrekken. Mr.Baba is dan
ook zeer gelukkig dat 3 hulp onderwijzers, welke mede met uw financiële hulp, in de schoolvakanties en in
weekeinden naar school zijn gegaan om het onderwijzersdiploma te behalen. Het is fijn dat ze alle drie zijn
geslaagd en per 1 februari 2014 een betaalde baan krijgen bij het ministerie van onderwijs.

Dorpsgezicht met de afgestudeerde onderwijzer Mahamudu.
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Zij blijven in de dorpen Tuvuu, Zukpeni en Yikpabongo als onderwijzer werken.
Vervolgens hebben we met Mr. Baba afgesproken dat er eerst een inventarisatie zal worden gemaakt van
alles wat nodig is. Wij hebben aangegeven dat, wanneer wij voldoende financiële middelen hebben,
ondersteuning willen geven. Hierbij moet u denken aan het verder opleiden van onderwijzers, huisvesting,
alsmede meubilair voor de scholen en onderwijzerswoningen. Hieraan zullen wij wel verbinden dat Mr.
Baba moet zorgen voor voldoende leermiddelen en zo mogelijk gemotiveerde onderwijzers.
Eveneens hebben wij ook uitvoerig gesproken met Dr. Titus Mwini, regiodirector gezondheidszorg. Ook hij
heeft een enorme uitdaging gekregen. Het verzorgingsgebied is zo groot als de provicie Utrecht met daarbij
de Veluwe. In dit gebied leven ca. 85.000 mensen, verdeeld over 80 dorpen. Op dit moment heeft hij de
beschikking over circa. 35 medewerkers. Hiervan zijn er 30 verpleger en 5 staf of administratief
medewerker. Verder beschikt hij over 1 Nissan pickup en 2 motorfietsen. Wat een uitdaging!!!

Overleg met Dr. Titus Mwini.

Natuurlijk kwamen ook het hospitaal en de woningen voor verplegers in Yikpabongo ter sprake. Zoals in
eerdere nieuwsbrieven vermeld was het gebruik van het hospitaal de laatse tijd minimaal. Alleen werden
er de jaarlijks nodige inentingen gedaan en soms was er een verpleger. Dr. Titus ziet deze lokatie als een
goede uitvalsbasis voor de regio. Ondanks dat er regelmatig onderhoud werd gepleegd is het toch
noodzakelijk om enkele renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Een inventarisatie zal worden gemaakt van
wat dringend noodzakelijk is. Vervolgens zullen we overleggen wat wij, als stichting kunnen betekenen. We
houden u op de hoogte. Ook hebben wij overleg gehad over de studenten die op dit moment
doorstuderen. Er is grote behoefte aan verplegers maar ook aan vroedvrouwen en een apotheker. Wij
informeerden hem dat de eerste verpleger zijn opleiding met goed gevolg heeft afgerond. Hij moet alleen
nog een jaar sociaal werk verrichten. Dat is verplicht in Ghana. Maar het is gelijktijdig een stage. Hij heeft
ons verzekerd dat na deze stageperiode hem onmiddellijk een baan wordt aangeboden. Wij weten dat deze
student graag aan de slag wil in de overseas area. Verder hebben we verteld dat twee van de
afgestudeerde studentes aan de Senior High School ook zullen doorstuderen voor verpleegster. Een
student die stage liep in het ziekenhuis in Walewale is toegelaten aan de polytechnic universiteit om de
opleiding van apotheker te gaan volgen. Dr. Titus was blij verrast dat we studenten laten studeren voor
banen in de medische sector. Hij verzekerde ons dat er goede vooruitzichten op een loopbaan zijn. Fijn om
te horen dat we met de opleidingen op de goede weg zijn.
Informatie over de regio
Langzaam maar zeker zien we dat er vooruitgang wordt geboekt. Er zijn meer motorfietsen en zelfs 2
tractoren gezien in het gebied en dat is voor het eerst. Aan de erbarmelijk slechte wegen wordt hier en
daar gewerkt. Er werd ook een brug gebouwd tussen Tuvuu en Tantale, maar de aansluitingen op de brug
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laten nog op zich wachten. Verder zagen we dat er een begin werd gemaakt om electra naar het dorp Yzisi
te brengen. Dat zou een enorme vooruitgang zijn. Maar de meeste dorpen waar wij actief zijn, liggen nog
circa 20 tot 25 kilometer verder de bush in.
In de regio is men blij dat we onze ondersteuning hebben uitgebreid naar meerdere dorpen. Dit voorkomt
jaloezie tussen de dorpen onderling. De communicatie tussen ons, chiefs en oudsten gaat steeds beter. Dit
komt doordat de studenten die nu goed engels spreken het kunnen vertalen in de Komaland-en de West
Mamprusi taal. Wat we ons niet direct hebben gerealiseerd is, dat door de opleiding van de studenten, er
soms wel eens fricties zijn met ouders. Het is een generatie kloof en dat zal langzaam moeten slijten.
Verder constateren we dat er meer initiatieven worden ontplooid. Zo hebben we het verzoek gekregen van
een groep ondernemende vrouwen, die zelf een kleinschalig zeepfabriekje willen exploiteren. We hebben
zelfs een goed gedocumenteerd business plan ontvangen. Het plan omvat een investering van GHC
2000,00. Aan eigen inbreng kunnen ze GHC 500,00 opbrengen en vragen daarom een lening van GHC
1.500,00. Omgerekend ca. € 500,00. Ze willen hierdoor meer zelfstandig worden. Wij vinden dat een heel
goed initiatief en zullen deze kredietaanvraag honoreren. Natuurlijk wordt hiervoor een leenovereenkomst
opgesteld. Het is prima dat er eigen initiatieven worden ontplooid. Dat moeten we blijven bevorderen en
ondersteunen.

Overleg in één van de dorpen.

Studenten
Zoals in het verslag met Mr. Baba aangegeven hebben we de eerste studenten een baan kunnen bezorgen.
We zijn blij en dankbaar dat het gelukt is. In het begin hebben wij ons onvoldoende gerealiseerd dat het
leerniveau van de primary scholen in de overseas area, in vergelijk met een school in een stad als
Bolgatanga, een leerachterstand van 3 tot 4 jaar heeft. Het lukt ze toch met doorzettingsvermogen om de
opleidingen af te ronden, Chapeau ! En dit ook mede dankzij uw hulp.
De andere studenten, die nog op de diverse scholen zitten, ontwikkelen zich eveneens goed. Daar zijn we
natuurlijk blij mee. Soms moet een student wel eens de oren gewassen worden. Maar ja, dat hoort er bij.
Ook tijdens deze reis kwamen ouders ons bedanken voor alles wat we voor hun kinderen doen. We kregen
zelfs cadeautjes, varierend van eieren, jamwortels en soms een kip of parelhoen.
Een trouwe sponsor van de stichting heeft ons verzocht of we wat meer aandacht kunnen geven aan de
opleiding van meisjes. Dit verzoek hebben wij ter harte genomen. Ondanks dat er voor jongens en meisjes
in Ghana gelijke rechten zijn om onderwijs te volgen, is dat in dit gebied welhaast onmogelijk, gezien de
aloude tradities. In overleg met de coördinatoren Denso en Mohammed, hoofdonderwijzers, oudsten en
chiefs van de dorpen, krijgen nu 6 meisjes de gelegenheid door te studeren aan de Senior Highschool. Het
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selectie criterium was: het moest een doorsnede van de bevolking zijn, komen uit verschillende families en
en natuurlijk de capaciteit hebben om het diploma te behalen. Deze meisjes komen uit de dorpen Yzisi,
Tuvuu en Tantala. Tijdens ons bezoek hebben we kennis kunnen maken met de meisjes, hun moeders en
broers. Vaders blijven meestal in het begin weg. Het was een hele happening en allen waren erg blij dat ze
deze kans krijgen.

Inmiddels zitten de meisjes op scholen, welke ca 100 kilometer verder zijn gelegen.
Wij zijn en blijven van mening dat opleiding de sleutel is tot vooruitgang.

Groepsfoto van de nieuw geselecteerde meisjes
met moeders en broers.

Activiteiten in Nederland
Naast uw donaties zijn er regelmatig sponsoren die een feestje hebben. Zij vragen dan een bijdrage voor de
stichting in plaats van een cadeau. Scholen die projecten doen ten bate van de stichting, enz. Heel fijn
allemaal.
Recent hebben we een benefietevenement georganiseerd samen met het Cultureel Centrum Kerk aan de
Ring te Hellevoetsluis. Hieraan werkten mee de muziekgroep St. Brandaan en een zestal restaurants, welke
een culinaire proeverij hebben verzorgd. Verder was er een grote verloting met mooie prijzen. Het netto
resultaat bedroeg € 6.600,00, waarvan iedere stichting € 3.300,00 mocht ontvangen.
Een van de aanwezigen, (sponsor van de stichting), won de hoofdprijs, namenlijk een muzikaal intermezzo
voor circa 40 personen. Deze prijs is ter beschikking gesteld aan onze stichting. Als bestuur hebben wij het
initiatief genomen om u dit concert aan te bieden, als dank voor uw steun en loyaliteit aan de stichting.
U wordt van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen op zondag 2 maart 2013 om 15.00 uur.
Plaats: Cultureel Centrum Kerk aan de Ring, Ring 2, 3221 AE Hellevoetsluis.
Pianiste Ynke van der Wagt en alt/mezzo-sopraan Desiree van Daalen trakteren u dan op een intermezzo
van klassieke, romantische muziek. Het programma bestaat uit twee blokken van ongeveer een halfuur. In
de pauze en na afloop wordt een drankje aangeboden.
Ynke van der Wagt (1983) begon op jonge leeftijd met pianospelen. De eerste jaren had zij les van Edith
Rutgers te Hellevoetsluis. Al snel bleek dat Ynke over bovengemiddelde aanleg voor muziek beschikt, en zij
ging les volgen bij Marlies van Gent (hoofdvakdocente conservatorium Den Haag).
Na het behalen van haar VWO diploma vervolgde zij haar studie piano bij Barbara Grajewska aan het
conservatorium in Rotterdam.
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In 2008 behaalde zij haar Bachelor diploma docerend musicus en kamermuziek bij Bart van de Roer aan het
conservatorium in Tilburg.In 2008 is Ynke begonnen aan de Master opleiding uitvoerend musicus bij Alan
Weiss aan het Lemmensinstituut te Leuven en zij behaalde daar haar meestergraad. Aansluitend daarop
volgde zij daar een Master Kamermuziek bij Paul Beelaerts en behaalde daarmee ook haar meestergraad.
(www.vanderwagt.com)

Desiree van Daalen komt uit een muzikaal gezin. Op jonge leeftijd leerde zij dwarsfluit spelen en sinds drie
jaar is operazangeres Annelies Prins haar zangcoach. In een korte tijd heeft Desiree al veel ervaring
opgedaan: de Opera Erna van Verdi bij het Mannenkoor BraviBravi te Dordrecht. Desiree organiseert
samen met Margareth van Rooijen veel huiskamer concerten/theaterspektakels in villaschoutenhoeck
(www.villaschoutenhoeck.nl<http://www.villaschoutenhoeck.nl>). Zij treedt daar veel op samen met
Sopraan Heleen Vlietstra en pianiste Ynke van der Wagt. Samen vormen zij “Dal Cuore”.
Aanmelden
Kaarten kunt u bestellen bij: Victoria Kooren (vickooren@live.nl). Wel graag uw naam, adres en
telefoonnummer vermelden. Het aantal kaarten is beperkt. Aanmeldingen zijn op volgorde van
binnenkomst. Het concert en de drankjes zijn gratis, maar een donatie is altijd welkom. Wij hopen oprecht
dat we een aantal van u daar mogen begroeten. Graag tot ziens in Hellevoetsluis.
IBAN Bankcode
Als gevolg van Europese wetgeving moeten alle bedrijven en consumenten op 1 februari 2014 zijn
overgestapt op nieuwe betaalstandaarden. Het betekent dat straks alleen nog maar betaald kan worden
met IBAN (het internationale rekeningnummer). Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor onze stichting.
Daarom ontvangt u een nieuwe acceptgirokaart die voorzien is van het nieuwe IBAN-bankrekeningnummer.
De rekeningnummers van de stichting zijn:
ABN Amro Bank: NL61 ABNA 0500 7960 09
ING Bank:
NG65 INGB 0682 0434 86
Website
Stichting Ghana Medical Support is bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende
instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI’s. Die regels zijn bedoeld om het
vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Eén van de voorwaarden van de
Belastingdienst is dat de ANBI’s moeten beschikken over een internetsite. Met hulp van Move On
Communicatie gaat binnenkort de website van Ghana Medical Support de lucht in: HTTP://www.sgms.nl
Wij zijn Move On Communicatie zeer dankbaar voor het maken van de site. Zij hebben deze website
volledig gesponsord.
Namens het voltallige bestuur wensen wij u een gezond en voorspoedig 2014.
Met vriendelijke groet,
Jan de Rijke (voorzitter)
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