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Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten,
Graag brengen wij u weer op de hoogte van de activiteiten van de stichting en het wel en wee in het
noorden van Ghana. Het was de intentie van het bestuur om in april/mei een bezoek te brengen aan de
regio aldaar, maar door diverse omstandigheden bleek dat niet mogelijk. Een bezoek brengen in de
periode van juni tot en met begin oktober is niet verstandig. Het is dan regenseizoen en er zijn nog altijd
gebieden daar die niet of nauwelijks bereikbaar zijn en deze gebieden willen wij ook graag bezoeken. Onze
reis is nu gepland voor eind oktober begin november aanstaande.

Mr. Haroon, regiodirecteur onderwijs.

Ondanks dat we nog niet zijn geweest, zijn we wel op de
hoogte van wat er allemaal gebeurt. Gelukkig heeft
internet zijn intrede gedaan, en is communicatie met onze
contactpersonen en de begeleiders van de studenten
daardoor heel eenvoudig geworden. In sommige plaatsen
is nog geen bereik , toch is het soms maar enkele
kilometers reizen om internet verbinding te krijgen. Zo’n
korte afstand wordt niet als een probleem ervaren. Zo is
door de ontwikkeling van de draadloze
communicatiesystemen een enorme ontwikkeling in
Afrika op gang gekomen.

Zoals u weet krijgen hulponderwijzers aanvullend onderwijs tijdens de schoolvakanties. Het ziet er naar uit
dat drie hulponderwijzers het diploma zullen behalen na de zomervakantie en vervolgens in dienst kunnen
treden bij het ministerie van onderwijs en een salaris krijgen volgens de geldende voorwaarden aldaar.
Met uw hulp is dan onze missie geslaagd om deze mensen een goede toekomst te bieden. Vervolgens
geeft het ons weer de mogelijkheid nieuwe volunteer teachers te recruteren om hen dan ook deze
studiemogelijkheid te bieden. De selectie van deze volunteer teachers gebeurt in nauw overleg met het
ministerie van onderwijs en onze begeleiders aldaar. Recent hebben we bericht ontvangen dat één van de
studenten die een praktijkopleiding krijgt in het
ziekenhuis in Walewale zijn praktijkexamen zal afronden
aan het einde van dit jaar. Nurideen, zo heet deze
student, zal dan de medische zorg in het Komaland gebied
en Yikpabongo op zich nemen. Zo ziet u dat wij stap voor
stap onze doelstelling bereiken. Het is ook fijn om te
melden dat ze allen in het gebied blijven werken om zo de
totale regio vooruit te helpen.
Onderwijs over het menselijk lichaam.

Mr. Haroon, regiodirecteur van het ministerie
van onderwijs in Walewale, heeft ons
gevraagd of wij de financiële mogelijkheid
hebben in Tuvuu nog eens 6 onderwijzers
woningen te bouwen om onderwijzers te
interesseren in dit gebied te willen werken.
Tuvuu ligt centraal en zo kunnen deze
onderwijzers in verschillende dorpen te werk
gesteld worden. In Tuvuu zelf, in Tantale en
nog twee kleinere dorpjes in die regio.

Voorbeeld van onderwijzerswoningen welke we in Tuvuu graag
willen bouwen (eerder gebouwd in Yikpabongo).

Offertes voor de bouw hiervan hebben we inmiddels binnen, maar de bouwkosten zijn behoorlijk hoog .
De onderhandelingen over de bouwprijs zijn gestart en wij zullen ons best moeten doen om de bouw voor
ca € 45.000,00 rond te krijgen. De dorpelingen zullen dan mee moeten helpen met de bouw. Op dit
moment hebben we in de balans van 2012 een reservering hiervoor opgenomen van € 25.000,00. We
zullen dus nog even moeten sparen om dit allemaal mogelijk te maken, maar met uw hulp vertrouwen wij
erop dat dit zal lukken. Tijdens ons bezoek in oktober/november hopen we met de aannemer tot
overeenstemming te komen en, bij voldoende financiele ruggegraat, opdracht te kunnen geven om te
gaan bouwen.
Wij willen natuurlijk ook nog voldoende financiele
middelen achter de hand houden om onze
verplichtingen die we zijn aangegaan met de studenten
te kunnen blijven waarborgen.
Indien mogelijk willen wij uit andere dorpen in de regio
ook een aantal studenten, die reeds de Junior
Highschool met goed gevolg hebben afgerond, door
laten studeren op de Senior High School en zo mogelijk
verder.

Hoeveel kinderen kunnen wij nog helpen met uw Hulp ?

Het is heel fijn om te melden dat een van onze trouwe sponsors een meerjarige toezegging heeft gedaan
om minimaal vijf meisjes te sponsoren met hun opleiding. In Ghana is het wel zo geregeld dat jongens en
meisjes gelijke rechten hebben op onderwijs, echter in dit achtergebleven arme gebied hebben jongens
meer kansen op onderwijs dan meisjes. De selectie is reeds in gang gezet en wij hopen dat zij met ingang
van het nieuwe schooljaar met hun studie kunnen beginnen. Daarnaast zullen wij uit de algemene donaties
nog enkele jongelui de kans bieden om door te leren.
Voor de beeldvorming is het misschien wel leuk om eens te Googlen op afbeeldingen naar Komaland
gebied en Yikpabongo, of uiteraard Stichting Ghana Medical Support.

Traditionele kleding cadeau gekregen als dank voor alle hulp die geboden wordt.

Op het gebied van fondsenwerving en donaties zijn wij dankbaar dat wij altijd op uw ruime steun kunnen
rekenen. Ook worden er leuke acties op touw gezet zoals 'Proeverij voor het goede doel'op zaterdag 26
oktober 2013 in het cultureel centrum “Kerk aan de Ring” te Hellevoetsluis t.b.v. Stichting Ghana Medical
Support en het Restauratiefonds met medewerking van vier gerenommeerde restaurants en de Ierse
Folkgroep St. Brandaan. Met grote loterij, diensten- en Kunstveiling. De opbrengst van deze happening zal
voor 50% ten goede komen aan Stichting Ghana Medical Support en 50% aan het Restauratiefonds
Hellevoetsluis. Zowel de muziekgroep en horeca ondernemers werken belangeloos mee zodat zoveel
mogelijk geld ten goede komt aan de projecten. Als u dit bijzondere concert wilt bijwonen bent u van harte
welkom en zijn kaarten bij ons verkrijgbaar. De prijs van een toegangskaart bedraagt €30,00 per stuk. Dit is
inclusief de hapjes en een welkomstdrankje.
Misschien ten overvloede, Stichting Ghana Medical Support is een ANBI goedgekeurde goede doelen
stichting. Uw giften en donaties zijn dus fiscaal aftrekbaar.
Het financiële verslag over 2012 treft u eveneens aan bij deze nieuwsbrief. Als een nadere toelichting
gewenst is, kunt u ons natuurlijk altijd benaderen.
Om voor u een eventuele donatie te vergemakkelijken zijn wij zo vrij geweest om een acceptgiro bij te
sluiten.
Als bestuur bedanken wij u voor uw support en wensen u een gezonde en fijne zomer toe.
Met hartelijke groet,
Victoria Kooren, Carla Heijboer, Arthur van Brunschot en Jan de Rijke.

