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Nieuwsbrief juni 2016,

Beste vrienden, sponsors, sympathisanten en belangstellenden.
Sinds onze laatste nieuwsbrief van december 2015 is er weer veel gebeurd in de dorpen van
de “overseas area”, in de regio West Mamprusi en Komaland. Wij hebben u hoogte en
diepte punten te melden.
Een werkelijk diepte punt is dat, “de Bernisse” primary school, in Yikpabongo, begin mei jl.
ernstig werd beschadigd tijdens zware onweersbuien met veel regen, zware windstoten en
tornado’s. In verschillende dorpen is veel schade aangericht. Huizen werden vernield, muren
werden weggeblazen, enzovoort. Van de school is het volledige dak afgerukt en ligt nu
verfrommeld op het voorterrein bij de school. Verder is er waterschade aan de plafonds van
de klaslokalen, aan het meubilair en het lesmateriaal. Gelukkig is de schade aan het
ziekenhuis beperkt gebleven. Daar is alleen een stukje van de ommuring weggeblazen. De
woningen van de verplegers en de onderwijzers zijn gespaard gebleven. Door de schade aan
de school kan er geen les worden gegeven. Met de regiodirecteur van het Ministerie van
Onderwijs hebben we contact gehad en hebben hem gevraagd of er verzekeringen of
fondsen zijn om de school te repareren. Er is zoveel schade aangericht in de gehele regio, dat
ze zo direct geen oplossingen hebben om alle scholen direct weer te herstellen. Ook is er
geen afdoende verzekering voor dit enorme natuurgeweld.
De onderwijzerswoningen die we hebben laten bouwen, zijn formeel overgedragen aan de
regionale directie van het Ministerie van Onderwijs. Voor het onderhoud is het Ministerie
verantwoordelijk. Echter, de ervaring heeft geleerd dat er altijd een tekort aan geld is.
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Meestal heeft onze Stichting het nodige onderhoud ter hand genomen. Het ziet er naar uit
dat dit ook nu weer het geval zal zijn. Op de onderstaande foto’s kunt u zien hoe groot de
schade is.

Om wat is opgebouwd niet verder te laten verpauperen zullen we door een onafhankelijk
bureau een begroting laten maken wat het herstel van de schade aan de school zal gaan
kosten. Op dit moment hebben we niet of nauwelijks geld om de eventuele reparatie uit te
laten voeren. Bijgesloten is ook de jaarverantwoording over 2015. Hierin kunt u zien dat we
minimale middelen ter beschikking hebben om te besteden. Een substantieel bedrag
moeten we achter de hand houden voor de studieprojecten en hebben niet of nauwelijks

middelen om het herstel ter hand te nemen. We hebben met uw hulp veel geïnvesteerd om
de regio vooruit te helpen en vinden dat we deze, zeker nu niet, aan hun lot moeten
overlaten. Wij vragen u om ons bij te staan met extra donaties, zodat we de school kunnen
laten repareren.
Zoals vermeld in onze nieuwsbrief van december 2015 worden de onderwijzerswoningen op
dit moment gerenoveerd. Hier was geld voor gereserveerd. We hadden net in maart jl. de
aannemer opdracht gegeven om met de renovatie te beginnen.

Helaas zitten we nu met de situatie dat de huisjes voor de onderwijzers zijn opgeknapt, maar
dat er desondanks geen les kan worden gegeven omdat de school zwaar is beschadigd.
We gaan niet bij de pakken neerzitten maar zullen alles op alles zetten om de school ook
weer in gebruik te nemen. Wij zijn er zeker van dat met uw financiële hulp en met onze
schouders eronder het weer gaat lukken.
Voor wat betreft de gezondheidszorg is er nu veel aandacht om de malariamuggen te
bestrijden. De overheid zet hier op in door de omgeving met een chemische spray te
sproeien. Ook verstrekt zij muskietennetten. Hierdoor is het aantal mensen dat regelmatig
ziek is door malaria gedaald. Slangenbeten blijven een probleem ondanks dat er serum
voorhanden is in het ziekenhuisje waar de aangeschafte solarkoeling is geplaatst. Hierdoor
zijn zeker mensenlevens gered omdat ze op tijd bij het ziekenhuis waren. Maar voor een
enkeling was het toch te laat. De beten vinden hoofdzakelijk plaats wanneer de boeren het
land bewerken. Deze boeren lopen op blote voeten of met open slippers. Bij slangen moeten
we niet denken aan de hele grote, maar kleintjes die in de voeten en enkels bijten. Mensen

merken het soms niet eens direct en zijn soms te ver van de bewoonde wereld. De nurse,
Charles en zijn collega verzetten veel werk. De motorfietsen komen hierbij goed van pas.
Abudulai Denso meldde ons dat de bewoners ons zeer dankbaar zijn dat het ziekenhuis circa
een jaar geleden werd heropend. Ander positief nieuws is dat de werkzaamheden zijn
aangevangen om de echte weg tussen Isibisi en Tantala aan te leggen. Als deze ca 20
kilometer lange weg klaar is, zijn veel dorpen ook in het regenseizoen met de auto
bereikbaar. Dit is dan echt een enorme vooruitgang.
Onderstaand een kalender met foto van Yakubu Idrissu die zijn HBO-diploma Logistiek en
Procurement krijgt uitgereikt. Zijn begeleider Abudulai Danso feliciteert hem namen de
Stichting. We zijn erg trots op Yakubu dat het hem is gelukt een goede baan te bemachtigen
bij IWAD, petje af!

De studieresultaten van sommige studenten bleken helaas niet voldoende. Zij hebben het
eindexamen van Senior High School niet gehaald. Het betreft hier 4 studenten uit het dorp
Zukpeni. Onze voorlopige conclusie is dat het niveau van deze Senior Highschool zeer matig
is en dat de studenten misschien niet zo gemotiveerd waren. We overleggen nog met de

chief, dorpsoudsten en studiebegeleiders hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Als
de conclusie is dat ze een herexamen wel kunnen halen, dan krijgen ze nog een kans. Als dit
niet het geval is kijken we of we deze studenten een meer praktijkgerichte opleiding kunnen
laten volgen.
Een studente uit het dorp Tuvuu heeft ook moeten afhaken; de studie aan de Senior
Highschool bleek toch te hoog gegrepen. Zij gaat nu een opleiding volgen om kapster te
worden. In de plaats van deze studente is nu een ander meisje uit Tuvuu voorgedragen die
de kans krijgt om door te leren aan de SHS. Hierover is overleg geweest met één van de
sponsoren die zeer betrokken is bij de opleiding van de meisjes. De andere studenten
ontwikkelen zich volgens de begeleiders verder goed . Officiële rapportcijfers hebben we op
dit moment niet. In december hopen wij u daar verder over te informeren.

Donaties aftrekbaar
Tientallen mensen steunen Stichting Ghana Medical Support al jarenlang met een periodieke
donatie. Sommigen doen dat per maand, anderen per kwartaal en weer anderen met een
jaarlijkse bijdrage. Daar zijn wij als bestuur heel erg blij mee. We hopen nog lang op deze
steun te kunnen rekenen.
Uiteraard zijn nieuwe donateurs van harte welkom! U kunt donateur worden door zelf een
automatische betaling in te stellen bij uw bank, maar u kunt ook onze penningmeester
machtigen om periodiek een bedrag van uw bankrekening af te laten schrijven.
Giften aan Stichting Ghana Medical Support komen in aanmerking voor aftrek bij uw
belastingaangifte, de stichting is immers ANBI-erkend. Als u een schenkingsovereenkomst
met Stichting Ghana Medical Support aangaat, dan is uw schenking zelfs aftrekbaar als u niet
aan het drempelbedrag voor giften komt. Deze mogelijkheid kan dus met name voor mensen
die gedurende langere tijd de stichting willen steunen aantrekkelijk zijn. Bij een
schenkingsovereenkomst zegt u voor langere tijd (minimaal vijf jaar) een vaste jaarlijkse
bijdrage aan de stichting toe. Bij werkloosheid of blijvende arbeidsongeschiktheid kan de
overeenkomst overigens eerder worden ontbonden. Voor nadere informatie hierover en/of
een exemplaar van een schenkingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze
penningmeester (e-mail: heijboercarla@gmail.com.) Ook op de website van de
belastingdienst is nadere informatie over schenkingsovereenkomsten te vinden.
Dank voor uw aandacht en een fijne zomer toegewenst.
Met hartelijke groet,
Jan de Rijke

