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Nieuwsbrief december 2015.
Beste vrienden, sponsors, symphathisanten en belangstellenden.
Graag brengen wij u op de hoogte wat wij, met uw steun en donaties, hebben kunnen betekenen
voor de bevolking in de “oversease area” in het uiterste noorden van Ghana.
Het is niet niks wat we dit jaar hebben bereikt om de mensen aldaar een betere toekomst te bieden.
Begin dit jaar hebben we, zoals reeds eerder vermeld, de onderwijzerswoningen in het dorp Tuvuu
overgedragen aan het ministerie van onderwijs. Hierdoor hebben wij bewerkstelligd dat er meer
onderwijzers in de regio werken. Zo krijgen kinderen een betere kans op een goede toekomst. De
renovatie van de clinic in Yikpabongo heeft de gezondheidszorg nieuw leven ingeblazen. Doctor Titus
Mwini, directeur gezondheidszorg, is dan ook zeer dankbaar dat we deze renovatie ter hand hebben
genomen. De twee verplegers Jaro en Charles geven de nodige zorg aan de bewoners met behulp
van de motorfietsen die door ons zijn geschonken. Verpleger Charles Ali heeft zijn studie kunnen
doen dankzij onze financiële hulp en begeleiding. Het is ook dan ook de doelstelling van onze
stichting dat de studenten hun kennis en kunde aanwenden in hun eigen regio. Het is en blijft
droevig dat in deze tijd nog steeds mensen sterven door slangebeten. Dit gebeurt ieder jaar nog
regelmatig een aantal keren. Wij hebben dan ook in overleg met Dr. Titus een koel-vries kast op solar
energie aangeschaft zodat medicijnen en anti serum tegen slangenbeten gekoeld kunnen worden
bewaard en direct voorhanden zijn zodat de verplegers in staat zijn vele levens te redden. Heel
dankbaar zijn we dat we deze investering konden doen dankzij uw ruime bijdrage. Deze koelvrieskast zal nog voor de kerstdagen worden geplaatst in de clinic.

Overleg met onderwijzers, oudste en de lokale begeleiders.
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De 4 afgestudeerde onderwijzers worden thans in staat gesteld om in aanmerking te komen voor een
vaste baan bij het ministerie van onderwijs. De aannamestop welke was ingesteld door de overheid
werd opgeheven en nu maken ze goede kansen om snel een betaalde baan te krijgen. Ook blijven zij
in het gebied werkzaam. De student welke was afgestudeerd in supplychain- management en
logistiek heeft ook direct een baan gekregen bij IWAD in Yagaba aan de rand van de overseas area.
IWAD is een Ghaneese onderneming met overheidsondersteuning vanuit Nederland en is bezig met
de opzet van landbouw coöperaties om de landbouw infrastructuur aldaar naar een hoger peil te
brengen met betere resultaten voor de lokale boeren bevolking. De afgestudeerde student in
logistiek, Yakubu Idrissu is nu binnen IWAD in Yagaba verantwoordelijk voor alle logistieke
bewegingen. Zijn baas is een nederlandse landbouwkundige, die zijn opleiding in Wageningen heeft
gedaan. Als u de website www.iwadghana.com bezoekt krijgt u een indruk wat er allemaal wordt
gedaan om deze regio verder te ontwikkelen.

Yakubu Idrussu afgestudeerd als logisticus samen
met moeder, zussen en nichtje.

Latifa en Wuriche geven in afwachting van hun
verdere studie les op de primary school.

Over het algemeen ontwikkelen de overige studenten zich goed. Een van de studenten welke
afgelopen jaar examen heeft gedaan op de Senior High School werd toegelaten om verder te
studeren aan de Polytechnic in Bolgatanga. Hij zal de opleiding landbouwkunde gaan volgen. Andere
studenten wachten nog op de uitslag en geven tijdelijk les op de Primaryschool. Van de huidige
studenten zijn er twee die zorgen baren. Hun studieresultatenzijn niet bijster goed. Zij zullen hun
opleiding waarschijnlijk moeten beëindigen . Binnenkort zullen we hier meer informatie over krijgen.
Als meisjes en jongens de mogelijkheid hebben om goed onderwijs te volgen is de kans op een
goede baan zeker groter, maar soms liggen talenten toch meer op meer praktische terreinen dan
studeren. Natuurlijk zullen we proberen om voor de 2 studenten welke achterblijven een passende
oplossing te vinden.
Ook hebben we dit jaar weer twee verzoeken ontvangen voor een microkrediet. We hebben deze na
bestudering van de businessplannen, en na verder overleg en nadere toelichting, goedgekeurd. De
eerste betreft een winkel voor verkoop van levensmiddelen en kleine snuisterijen. De tweede is een
winkel in electrische apparatuur en lampen in het dorp Yzisi. Dit dorp is sinds begin van dit jaar op
het electriciteitsnetwerk aangesloten. Dit dorp ligt ook aan de rand van de overseas. De bewoners
zijn er erg blij mee natuurlijk. Voor de andere dorpen, dieper gelegen in het gebied, is de aansluiting
nog niet geregeld. De eerst drie maandelijkse aflossingen van de kredietverstrekkingen zijn keurig
gedaan. De informatie die we krijgen is dat alles volgens verwachting verloopt.
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Dit geeft deze mensen een gevoel van eigenwaarde en zij hoeven nu niet meer de hand op te
houden. De zelfstandigheid is een belangrijk goed voor de mensen zelf, maar ook voor ons.
We hebben besloten om de onderwijzerswoningen in Yikpabongo een opknapbeurt te laten geven.
Gezien de weersomstandigheden daar en het 15 jarige intensieve gebruik, is dat hard nodig. We
zullen even moeten sparen om alles te kunnen betalen. Natuurlijk hopen wij dat we daarbij weer op
u mogen rekenen.
Als bestuur zijn we van mening dat we de bevolking een stukje op weg hebben geholpen naar een
betere toekomst en zullen wij ze zoveel mogelijk blijven begeleiden. Echter, de sleutelwoorden om
vooruit te komen zijn “ opleiding en kennis vergaren”. Wij zijn tot het inzicht gekomen dat dit de
enige weg is voor een goede toekomst. Wij zullen ons dan ook in het vervolg hoofdzakelijk richten op
scholing en opleidingen.

Als dank van één van de ouders dat hun dochter mocht studeren
wordt een presentje aangeboden, een haan en een kalkoen.

U allen heel veel dank voor uw donaties die wij dit jaar mochten ontvangen. Natuurlijk zijn wij zo vrij
om een acceptgiro bij te sluiten en hopen te mogen blijven rekenen op uw steun. Misschien mogen
wij nogmaals onze oproep herhalen om donaties via de Rabobank te doen. Uit kostenoverweging
hebben wij besloten om onze bankzaken onder te brengen bij de Rabobank, diegene met een
automatische betaling vragen wij om dit om te zetten naar bankrekeningnummer
NL89 RABO 0181264390. Bij de nieuwsbrief bijgesloten acceptgiro van de ING-bank blijven wij nog
even gebruiken totdat onze voorraad op is.

Wij wensen u goede kerstdagen toe en een voorspoedig 2016
Met hartelijke groet,
J.W. de Rijke
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