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Nieuwsbrief, juni 2018 

Beste vrienden, sponsors, sympathisanten en belangstellenden.  

Graag informeren wij u over het wel en wee in de “overseas area”, de regio in het noorden 

van Ghana. Gestaag ontwikkelt het gebied zich. De aanleg van gravelwegen vordert en veel 

dorpen zijn nu ook in het natte seizoen goed 

bereikbaar. De weg van Tuvuu naar Yikpabongo, 

die jaren terug werd aangelegd met volledige 

financiële steun van de stichting, wordt nu 

onderhouden door de overheid. Dit is een positieve 

ontwikkeling en we weten nu zeker dat deze 

investering niet voor niets is geweest. Bij de aanleg 

werd toen beknibbeld op de aanlegkosten en 

hebben toen één duiker, onder de weg door, niet laten plaatsen. Deze duiker wordt nu ook 

geplaatst en behoort de laatste zwakke plek in de weg eveneens tot het verleden.                                       

Met de directeur van gezondheidszorg hebben we veel en constructief overleg. Er is goede 

vooruitgang en een sterke verbetering van de medische zorg. De levering van motorfietsen, 

matrassen en andere benodigdheden voor het hospitaal hebben hiertoe bijgedragen. Kleine 

reparaties en onderhoud aan het hospitaal en zusterhuis worden nu door het ministerie van 

gezondheidszorg aangepakt. Dit is een echte opsteker. De gebouwen blijven daardoor in een  

goede staat en er wordt minder beroep op ons gedaan. De medische staf krijgt uitbreiding 

met een extra verpleger en een verloskundige. Deze laatste krijgt naast haar bestaande werk  

ook de taak om gezinsplanningsprogramma’s op te zetten. Wij hopen dan ook dat dit snel 

resultaat zal brengen. Waar mogelijk zullen wij als stichting dit project ondersteunen. 

Kortom, de medische zorg en voorlichtingprogramma’s boeken goede vooruitgang. 
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Het onderwijs in de regio blijft helaas zorgelijk. Het niveau blijft laag en het gebied krijgt 

onvoldoende aandacht van de overheid. Ook zien vele ouders de noodzaak niet om goed 

onderwijs te bevorderen voor hun kinderen. Onze doelstelling is om deze ouders te 

overtuigen en te laten zien dat goed onderwijs een must is voor een betere toekomst voor 

hun kinderen. Hiervoor hebben we een project opgestart om kinderen uit vijf verschillende 

dorpen de kans te geven om naar school te gaan.           

Het betreft ongeveer vijfhonderd kinderen. 

Het project wordt door de chiefs, 

dorpsoudsten, hoofonderwijzers en regionale 

onderwijsdirectie ondersteund, gepromoot en 

toegejuicht. Voor vijftien euro kunnen deze 

kinderen naar school. Ze krijgen dan ook een 

uniform. Deze uniformen worden lokaal 

gemaakt. Een uniform is verplicht en is belangrijk om het “samen doen gevoel” te 

bevorderen. Ook worden er boeken voor rekenen en taal verstrekt en een schrift met 

schrijfbenodigdheden. Mr. Denso, de lokale vertegenwoordiger van de stichting en de 

regiodirecteur van het onderwijs 

hebben de supervisie over het 

project.  

Mede dankzij een geweldige 

donatie, ontvangen van de Raad 

van Kerken uit Brielle en van de 

St. Leonardusschool, kunnen we 

het project snel van start laten 

gaan. Dit is een grote opsteker 

voor ons. Natuurlijk zijn verdere 

aanvullende donaties welkom om het project kostendekkend te krijgen en te continueren 

voor de komende jaren.  
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De studenten, die vervolgopleidingen doen, behalen redelijke tot goede resultaten. Twee 

studentes ronden dit jaar de opleiding af; éen met de praktische opleiding tot kapster en de 

ander tot onderwijzeres. Verder zijn er nog een aantal studentes met vakopleidingen die 

binnen één of twee jaar worden afgerond. Spannend wordt het voor de studenten die 

afstuderen aan de Polytechnic. Hopelijk zijn de resultaten zo goed dat ze naar de universiteit  

toe kunnen om een Bachelor of Master diploma te behalen.  

 

Als bestuur hebben we gewikt en gewogen hoe we nu het beste het onderwijs in de 

toekomst kunnen bevorderen. Wij zijn van mening dat we ons meer moeten gaan inspannen 

om goed basisonderwijs te bevorderen en te stimuleren. Kwalitatief beter onderwijs op de 

basisschool is het fundament voor de kinderen met betere kansen voor de toekomst. De 

studenten die nog doorleren blijven we natuurlijk ondersteunen tot de studies zijn afgerond. 

Deze aanpak zal uiteindelijk een beter resultaat opleveren voor de totale ontwikkeling van 

het gebied. Wij vragen u ons te blijven ondersteunen om deze doelstelling een succes te 

maken.  

Voor een onderwerp van een heel andere orde vragen wij uw aandacht. Zoals u weet is per 

25 mei 2018 de nieuwe privacywet, de AVG (algemene verordening gegevens bescherming) 

van kracht geworden. Ook wij als stichting moeten aan deze regels van de wet voldoen. De 

gegevens van u waarover wij beschikken, (naam , adres, woonplaats en eventueel e-mail 

adres, donaties en correspondentie) worden door ons zorgvuldig beheerd. Deze gegevens 

worden uitsluitend en alleen gebruikt voor communicatie met u (voor verzending van de 

nieuwsbrieven en in sommige gevallen brieven met aanvullende informatie). Mocht u 

bezwaar hebben tegen de opslag van uw gegevens in onze administratie en het gebruik 

hiervan zoals eerder vermeld, wilt u ons dat dan laten weten. Bent u akkoord dan hoeft u 

natuurlijk niets te doen. 

Eveneens is bijgesloten de balans van 2017  met de financiële verantwoording.   

Wij bedanken u voor uw ondersteuning, in welke vorm dan ook. Uw hulp maakt het mogelijk 

dat wij medemensen in dit straatarme deel van Ghana een helpende hand kunnen bieden.  

U allen een zonnige zomer toegewenst. 

Jan de Rijke 
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