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Ghames Foundation

Nieuwsbrief juni 2014.
Beste vrienden, sponsors en sympathisanten,
Zoals gebruikelijk willen wij u met deze “zomer” nieuwsbrief informeren over het wel en wee in de
regio waar onze stichting werkzaam is en de voortgang van de projecten aldaar.

In de afgelopen 6 maanden is er weer veel gebeurd in de regio. In het algemeen is er redelijke
vooruitgang in de infrastructuur in het gebied. Zo is de constructie van de weg vanaf de T-kruising
nabij de Sissili rivier naar Yizesi, totaal circa dertig kilometer, voor 80% procent klaar. Eveneens is er
een brug geconstrueerd nabij het dorp Tantala. Dit is een enorme verbetering in de ontsluiting van
de dorpen aldaar. De ontsluiting van het laatste stuk weg van Yizesi naar Tuvuu is bedroevend slecht.
Wij zullen ons dan ook laten informeren over de voortgang en planning hiervan. Het positieve is dat
het nu nog maar 15 km terreinrijden is naar de aansluiting voor de weg naar Yikpabongo. Het dorp
Yizesi zal spoedig op het elektriciteitsnet worden aangesloten . De verwachting is dat dat dit jaar nog
in orde komt. Of ooit de verder afgelegen dorpen, waar wij actief zijn, worden aangesloten op het
netwerk is op korte termijn nog niet te voorspellen. Jammer dat het niet sneller gaat, maar het is
niet anders.

Aanleg weg voor ontsluiting van het gebied

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd dat het ministerie van gezondheidszorg een
regionaal kantoor heeft geopend in Yagaba voor de gehele regio. Het overleg met de directeur
Dr. Titus is intensief en constructief. Er zijn reeds behoorlijk wat nurses werkzaam in het gebied.
Ook onze eerste afgestudeerde student Charles Ali werkt als trainee in het gebied. Zijn standplaats is
op dit moment Yizesy. De directeur Dr. Titus heeft de stichting verzocht de kliniek en de huizen voor
de verpleegkundigen te renoveren. De kliniek krijgt een regionale functie. Het wordt de uitvalsbasis
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voor de gehele regio. Na lang wikken en wegen hebben we als bestuur besloten om de renovatie ter
hand te nemen. Na analyse van drie binnengekomen offertes voor de werkzaamheden, hebben we
besloten om Lobba Enterprise deze opdracht te gunnen. De firma heeft al meerdere
werkzaamheden gedaan voor de stichting en dat tot volle tevredenheid. Deze renovatie gaat ca.
€ 20.000,00 kosten en daarna is alles weer functioneel.
De directeur van het regionale kantoor van het ministerie van onderwijs, eveneens in Yagaba, heeft
ons begin van dit jaar schriftelijk verzocht om accomodaties voor onderwijzers in Tuvuu. Ook hebben
we als stichting besloten dit verzoek te honoreren. Het is een noodzaak dat er onderkomens worden
gerealiseerd voor onderwijzers die in het gebied werkzaam zijn. Wanneer er geen huisvesting
mogelijk is gaan er geen onderwijzers heen. Ook voor de bouwwerkzaamheden hebben wij met
Lobba Enterprice overeenstemming bereikt. Deze bouwkosten bedragen circa. € 30.000,00.

Door deze opdrachten zijn onze financiële middelen tot het minimum geslonken. We hebben er
rekening mee gehouden dat we de verplichtingen die we jaarlijks hebben aan de te betalen
studiekosten kunnen voldoen tot medio 2015. Natuurlijk hopen wij dat u als sympathisant, sponsor
en/ of donateur ons wilt blijven ondersteunen. De studenten waar we verplichtingen aan hebben
willen we zeker niet in de steek laten . Daar verdere financiële middelen ontbreken zullen we
voorlopig geen verdere bouwprojecten ter hand kunnen nemen.
Wat betreft de studenten kunnen wij u berichten dat het over het algemeen goed gaat. Soms moet
er wel eens één de oren worden gewassen, maarja dat is hier ook wel eens nodig. Over studieresultaten is weinig te berichten. Van Abudula en Ibrahim krijgen we de berichten dat het goed gaat
maar schriftelijke resultaten zijn er nog niet. Deze resultaten komen pas in september/oktober. Het
onderwijssysteem werkt totaal anders dan dan we hier in Nederland gewend zijn. In de nieuwsbrief
van december 2014 hopen wij u wat gedetailleerder te informeren.
Wij informeerden u in de nieuwsbrief van december 2013 dat aan een vrouwengroep uit Yizesi een
krediet van € 500,00 werd toegekend door de stichting. Het is fijn u te kunnen melden dat dit krediet
deze vrouwen in staat heeft gesteld om de productie op gang te brengen. Het eindproduct is sinds
een aantal weken te koop in de lokale winkeltjes in de regio. Het is heel bemoedigend dat eigen
initiatieven op gang komen.

Productie van zeep
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U was gewend van onze penningmeester, mevrouw Carla Heijboer, dat zij u een bedankbriefje
schreef bij ontvangst van een donatie. Wij hebben gemeend om, uit kosten besparing, dit in het
vervolg achterwege te laten. Wij vragen hiervoor begrip. Tot op dit moment, midden juni, mocht
onze pennigmeester ca. € 11.500,00 ontvangen aan donaties. Wij bedanken dan ook alle donateurs
en zullen er zorg voor dragen dat de gelden op de juiste wijze zullen worden besteed.
Bij deze nieuwsbrief treft u de financiële verantwoording aan over het jaar 2013. Zoals u kunt zien
worden alle gelden voor de volle 100% in Ghana besteed. Ook zullen we verantwoording op de
website plaatsen www.sgms.nl
Over de website gesproken, de site is behoorlijk gevuld met informatie over alle activiteiten welke
wij tot op dit moment hebben gerealiseerd. Als u de site bezoekt vindt u veel informatie. Wanneer
er vragen, suggesties of opmerkingen zijn, contact ons gerust.
Wellicht ten overvloede, maar stichting Ghana Medical Support is een ANBI stichting. Uw giften zijn
dan ook fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte.
Misschien een beetje brutaal, maar wij zijn zo vrij om de bankrekeningnummers van de stichting
hieronder te vermelden en zullen ook, zoals gebruikelijk, een acceptgiro bijsluiten.
NL61ABNA0500796009, NL89RABO0181264390 en NL65INGB0682043486.
Het bestuur wenst u een fijne en gezonde zomervakantie toe en bedankt u voor uw trouwe
ondersteuning.
Met hartelijke groet.
Jan de Rijke (voorzitter)

Een baobab boom of “apenbroodboom” in het landschap van Noord Ghana
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