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Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten, 

 

Het jaar 2012 is bijna ten einde en de maand december is altijd een periode van reflectie van wat er 

allemaal in het jaar heeft plaats gevonden. Onze vorige nieuwsbrief was van juni, al weer 6 

maanden geleden. Daarom brengen wij u graag op de hoogte vanaf die periode wat allemaal heeft 

plaats gevonden. Er zijn verkiezingen geweest voor een nieuwe president. Dat is in Ghana een zeer 

belangrijke gebeurtenis. Zelfs  in het arme noorden zijn de politieke partijen actief geweest. De 

ervaring heeft ons geleerd dat alles wordt beloofd, zoals o.a. de broodnodige infrastructuur, 

scholing en medische verzorging te verbeteren. Het is alleen zo jammer dat het meestal bij beloftes 

blijft en er in de praktijk niets of nauwlijks iets verandert. Laten we hopen dat met deze nieuwe 

regering die beloftes worden omgezet in realiteit om de nodige verbeteringen grootschaliger en 

breder door te voeren.  Ter informatie: de regering van Ghana heeft zelf in kaart gebracht waar de 

armste regio’s zijn.  Een overzichtskaart van de armste gebieden hebben we bijgesloten, zodat u een 

inzicht krijgt waar we actief zijn en hulp aldaar zeer noodzakelijk is.  

 

De studenten die mede door u gesponsord worden, presteren over het algemeen goed. Eén van de 

jongere studenten, Sabani Muniru blijft achter. Sabani is een tijd lang ziek geweest en was niet in 

staat om zijn achterstand in te halen. Zijn begeleider Ibrahim heeft vertrouwen dat hij zijn 

achterstand kan inlopen. Hij is erg gemotiveerd en wil zelf ook graag doorleren. Natuurlijk geven 

we hem hiervoor de gelegenheid op een particuliere school in Tamale. Het onderwijs systeem in 

Ghana is totaal anders in vergelijking met Nederland. Als je in Ghana de Junior High School en 

Senior High school hebt doorlopen moet je ca. 9 maanden wachten op de uitslag of je doormag naar 

de universiteit. Twee studenten wachten op de uitslag maar geven in de tussenliggende periode les 

op de primary school in Tuvuu en 

Yikpabongo. Wij zijn er blij mee 

dat ze zo gemotiveerd zijn om hun 

kennis over te dragen aan de 

jongere kinderen aldaar. Mochten 

ze onverhoopt niet worden toege-

laten aan een van de universiteiten, 

dan zullen ze als volunteer 

onderwijzer werkzaam blijven. Wij 

zullen dan verder de studiekosten 

betalen voor de cursussen welke in 

de vakanties worden gegeven om 

gediplomeerd onderwijzer te 
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worden. Dit is een opleidingen van drie jaar waarna ze bij goede resultaten in dienst kunnen treden 

bij het ministerie van onderwijs.  We zijn dan ook weer dankbaar en blij dat we deze mensen een  

toekomst hebben kunnen geven.   

Zoals eerder vermeld zijn twee studenten in opleiding voor verpleger. Charles studeert in Narilergu  

en start aldaar in het ziekenhuis om praktijkervaring op te doen. De informatie die we mochten 

ontvangen is dat hij zich goed ontwikkelt. Nurideen werkt in het ziekenhuis in Walewale en is in 

afwachting van zijn laatste resultaten. Inmiddels weten we dat een van de twee Nurideen of Charles 

graag in het hospitaal in Yikpabongo wil gaan werken. Zodra we de definitieve informatie hebben 

van het ministerie van gezondheid dat ze de praktijktesten met goed gevolg hebben afgesloten en er 

toestemming komt om zelfstandig te 

kunnen gaan werken, zullen we 

onmiddellijk het interieur van het 

ziekenhuis vernieuwen. Hiervoor is de 

begroting van de stichting reeds 

gereserveerd  circa € 9.000,00. Wij 

hopen oprecht dat hierdoor de 

broodnodige medische zorg weer wordt 

opgepakt en we ons steentje kunnen 

bijdragen om te voorkomen dat mensen 

onnodig sterven door slechte medische 

verzorging. In het algemeen zijn de 

resultaten van de studenten goed. 

Natuurlijk moeten onze begeleiders 

Danso en Ibrahim soms wel eens een student  tot de orde roepen en er op wijzen dat ze soms beter 

moeten presteren. Maar ja er is toch eigelijk weinig verschil tussen studenten in Nederland en 

Ghana. Van tijd tot tijd de dames en heren eens toespreken is en blijft ook hier noodzakelijk. Op dit 

moment krijgen we veel verzoeken van volunteer onderwijzers welke eerst ondersteuning kregen 

van World Vision. Dit is een Amerikaanse organisatie die in diverse landen werkzaam is.  Deze 

stichting heeft haar hulp moeten verminderen vanwege minder donaties.  We zullen helpen waar 

mogelijk om nog enkele volunteer onderwijzers een opleiding te laten volgen, maar ook wij hebben 

onze beperkingen. 

 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief reeds hebben vermeld zijn we nog steeds in contact met de  

regiodirecteur van het ministerie van onderwijs in Walewale voor de bouw van onderwijzers-

woningen in één van de dorpen in de overseas area.  Uit de dorpen Tantala, Tuvuu en Izisi hebben 

we deze verzoeken gekregen.  Het ziet er naar uit dat we snel het advies krijgen welk dorp de 

voorkeur heeft van het ministerie.  We kunnen maar in één dorp deze voorziening laten bouwen. De 

bouwkosten voor de huizen voor 6 onderwijzers zal ca. € 40.000,00 bedragen. Bouwtekeningen zijn 

er reeds. We moeten nog wel offertes opvragen bij contractors. Bij effectuering van deze bouw zal 

natuurlijk onze Alfred Salia deze begeleiden.  Wij houden wij u op de hoogte en uw verdere hulp is 

natuurlijk ook onmisbaar.  

 

Voor wat betreft sponsoring zijn we weer dankbaar dat zoveel donateurs ons werk ondersteunen.  

Scholen die sponsoractiviteiten ontwikkelen, concerten met Ierse muziek, het doneren van giften 

door jubilarisen of mensen die met pensioen gaan, financiele ondersteuning door lokale goede 

doelen stichtingen en donaties door vele vele anderen. U allen heel veel dank. Wij zullen 
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zorgdragen dat uw donaties voor de volle 100% ten goede komen aan het ontwikkelen van de regio 

aldaar.  Op dit moment is ons speerpunt het geven van onderwijs en de kinderen de kans geven zich 

te ontwikkelen, zodat in een later stadium zij de verdere ontwikkeling van het gebied ter hand 

kunnen nemen. Niet alleen wij, maar zeker ook de lokale bevolking is u als sponsor  zeer dankbaar 

daarvoor.  

Misschien een beetje brutaal, maar wij zijn zo vrij om de banknummers van de stichting nogmaals 

te vermelden. ING 68.20.43.486 of ABN-AMRO 50.07.96.009. 

Namens het voltallige bestuur wensen wij u een gezond en voorspoedig 2013. 

 

Met hartelijke groet, 

 

Victoria Kooren, Carla Heijboer, Arthur van Brunschot en Jan de Rijke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maandag wasdag 

 



 


