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Nieuwsbrief juli 2015.  
 
 

Beste vrienden, sponsors, sympathisanten en belangstellenden,   
 

Het is weer fijn om u te informeren over de activiteiten van de stichting in de 
afgelopen periode. In maart jl zijn we naar Ghana afgereisd om te overleggen met 
de bevolking daar,  de inspectie van de nieuw gebouwde onderwijzerswoningen in 
Tuvuu en de gerenoveerde clinic en nurse house in Yikpabongo. De aannemer 
heeft zijn werk goed gedaan en zijn daar blij mee. Tijdens deze reis waren mijn 
reismaatjes dochter Erica en kleinzoon Ivan. Erica heeft een kort reisverslag 
gemaakt en dat willen wij u niet onthouden. Bijgesloten treft u het verslag aan. Het 
geeft weer hoe het bezoek is ervaren en heeft geen nadere toelichting nodig. Het 
bestuur bedankt Erica en Ivan voor de duidelijke weergave in het verslag.  
 

Ook sluiten wij bij het financiëlejaarverslag over2014. Het geeft weer dat wij 
praktisch al uw donaties hebben besteed en ons vermogen minimaal is. We 
hebben een buffertje nodig om aan de verplichtingen van de studieprojecten te 
kunnen blijven voldoen. Uw ondersteuning is dan ook meer dan welkom om 
contiuiteit te kunnen waarborgen. 
 

Het is dan ook fijn te merken dat velen van u ons blijvend ondersteunen. Recent 
heeft het Randstedelijk Mannenkoor uit Spijkenisse onder leiding van Arjan 
Breukhoven een benefiet concert gegeven ten bate van onze stichting. Verder was 
er sponsoring door een bankinstelling, fundraising activiteiten door lionsclub “De 
Bernisse” toezeggingen voor meerjarige ondersteuning van de studieprojecten. 
Verder zijn er de regelmatige donaties van particulieren en bedrijven die het 
mogelijk maken dat wij ons werk kunnen blijven doen. Hartelijk dank hiervoor.   
Wij kijken uiteraard ook kritisch naar de kostenkant. Met name de bankkosten 
maken een aanzienlijk deel uit van de kosten. Om het maximale rendement uit uw 
donaties te halen hebben wij besloten om alles onder te gaan brengen bij de 
Rabobank. Diegene met automatische betalingen vragen wij dit alvast om te zetten 
naar het rekeningnummer  NL89 RABO 0181 2643 90. Bij de nieuwsbrief 
bijgesloten acceptgiro van ING bank blijven we nog wel even gebruiken totdat onze 
voorraad op is 

 

Dank voor uw support en wensen u een fijne vakantie en zomer toe.  
 

Met hartelijke groet 
 

Bestuur Stichting Ghana Medical Support 
 
 
Bank: NL89 RABO0181264390               KvK:411288611           Fiscaal nr.:8160.58.842 

Stichting GHANA Medical Support 

Ghames Foundation 



  
 

 

 

 
 
 



  
 

Maart 2015, 3 generaties vertrekken naar Komaland, Ghana. Jan (opa), Ivan (kleinzoon) en ikzelf 
(dochter en moeder) komen aan in Ouagadougou, Burkina Faso. We arriveren ’s avond in ons 
hotelletje. ’s Morgens wordt pas duidelijk hoe heet, stoffig en arm dit deel van Afrika al is. Gelukkig 
hebben ze fruit in overvloed. Na onze boodschappen beginnen we aan de reis per auto, met Alfred 
als chauffeur, naar Bolgatanga, Ghana. Ivan kijkt zijn ogen uit, wat een belevenis. Vrachtauto’s 
geladen tot de nok, overal dieren en mensen onderweg en dan nog de grensovergang…. Na het 
invullen van een 5-tal formulieren en het meten van de koorts ivm Ebola, arriveren we eindelijk in 
Ghana. Na autopech en flauwvallen van mezelf komen we vol met indrukken aan in ons guesthouse. 
En daar komt Iddrissu, één van de studenten die zijn studie Logistiek bijna heeft voltooid via de 
Stichting. Wat een emotioneel weerzien met “papa Jan”. Heel bijzonder om te zien dat alle 
verschillen tussen Afrika en Europa wegvallen als 2 jongeren elkaar ontmoeten. Social media en 
voetbal zijn de verbinding tussen deze werelden. Ivan en Idrissu waren binnen een half uur “friends 
for life”. 

 
Na ongelooflijk veel inkopen te hebben gedaan om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien in de 
Overseas area, gaan we eindelijk volledig afgeladen op weg. 
Voordat we het gebied inrijden ontmoeten we in Yagaba dr. Titus, hij is eindverantwoordelijk voor de 
gezondheidszorg in Komaland. Hij zal met een heel gevolg de controle van het ziekenhuis doen. En 
eindelijk is het dan zo ver: Yikpabongo! Het was voor mij 9 jaar geleden dat ik er voor het laatst ben 
geweest. Fijn om te zien dat er wat verbetering is in de leefsituatie van de dorpelingen, maar oh wat 
gaat het langzaam…… 
En toch zie ik ook nog zoveel zaken die onveranderd zijn gebleven. Allereerst vragen we aan de beide 
chiefs toestemming om een paar dagen in het dorp te mogen verblijven. Natuurlijk is dit geen 
probleem en nemen we onze intrek in het nurse house. De inwoners van Yikpabongo zijn zo vreselijk 
blij om ons te zien. Vooral de vele kinderen overweldigen me weer. Ook Ivan is hiervan erg 
ondersteboven. Als we de Bernisseschool bezoeken is mijn grote zoon dan ook redelijk aangeslagen. 
“Hoe kunnen we al deze kinderen helpen, mam?” 

 



  
 

Helaas is dat niet mogelijk, maar de Stichting doet wat zij kan. Hoe hoger het klasniveau, hoe minder 
kinderen in een klas. De kinderen moeten meewerken en kunnen dan niet meer naar school. Slechts 
0,5 % van een dorp in de Overseas area heeft de mogelijkheid om door te leren. Voor ons is dit bijna 
niet te bevatten. U begrijpt dan ook hoe belangrijk het is om kinderen zoals Iddrissu te laten 
studeren. 
 
Tijdens ons bezoek wordt het ziekenhuis heropend. Mede namens uw giften is dit mogelijk 
geworden. Er kunnen een 6-tal patiënten tegelijk worden opgenomen en er zijn 2 nurses beschikbaar 
voor het hele gebied, Charles en Jaro. De Stichting heeft hen motoren gegeven zodat zij het hele 
gebied kunnen bereiken. Tijdens een officiële ceremonie zijn zowel het ziekenhuis als de motoren 
overgedragen aan het dorp. 

      
Tijdens ons verblijf in Yikpabongo heeft mijn vader met zoveel mensen gesproken. Iedereen wil iets 
van hem en/of de Stichting. Ik heb zelf kunnen zien hoe moeilijk het is voor de Stichting om te 
bepalen wat er met uw giften wordt gedaan. Het is onmogelijk om een ieder individueel te helpen. 
Voor mijn vader is het nog moeilijker om de beslissing te maken wie echt hulp nodig heeft en wat het 
beste is voor de hele gemeenschap.  
 
Ook brengen we een bezoek aan Tuuvuu. In dit dorp zijn onderwijzerswoningen gebouwd met 
donaties van de Stichting. Deze worden tijdens ons bezoek opgeleverd via wederom een officiële 
ceremonie. 

  
Deze dorpelingen zijn zo vreselijk dankbaar. Jan krijgt meerdere cadeau’s, waaronder dit 
“chiefkostuum”. Er wordt gedanst en gefeest. Geweldig om te zien. Ik had daar een heel klein 
vriendje dat ik u wil laten zien.  

 



  
 

Ik zou u bijna nog vergeten te vertellen over het microkrediet dat is verstrekt aan een groep vrouwen 
in Ysibisi. Zij maken zeep en een soort chips dat ze verkopen aan de dorpsgenoten en op de markt. Zo 
leren zij zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Ze konden bijna hun financiële verplichting 
nakomen. Super gedaan. U ziet op de foto ook een schotel staan. Sinds 2 maanden hebben ze in dit 
dorp elektriciteit. We hopen dat ook Tuuvuu en Yikpabongo in de toekomst elektriciteit krijgen. 

     
 
Eenmaal in Bolgatanga moeten we weer afscheid nemen van Iddrissu. Zeer emotioneel. Wel kunnen 
wij u met zeer grote trots melden dat hij een baan heeft gekregen bij Iwad. Een Ghanese organisatie 
die, met ondersteuning van de Nederlandse overheid, een groot irrigatie project is gestart in Yagaba. 
Dit alles onder leiding van een Nederlandse man. Iddrissu gaat hier de logistiek verzorgen van de 
gewassen die van het land komen. Hij moet zich nu gaan bewijzen. 
 
Ik heb u in bovenstaand verhaal slechts een fractie verteld van alles wat we hebben meegemaakt. 
Een boek zou ik erover kunnen schrijven. Het is geweldig wat de Stichting allemaal doet. Het maakt 
dat je weer met beide benen op de grond wordt gezet en je realiseert hoe goed wij het hebben in de 
Westerse maatschappij. De hitte, de rotzooi overal op straat en op het land, maar zeker ook de geur 
is Afrika. Zoals mijn vader al lang geleden heeft gedaan, hebben ook Ivan en ik Ghana, maar vooral de 
mensen in Komaland, in ons hart gesloten. Ik heb met eigen ogen mogen zien wat er met uw giften 
gebeurt. Ik heb er maar 1 woord voor: Geweldig! 
 
Als laatste wil ik u een foto van een meisje uit Yikpabongo niet onthouden. Need I say more? 
 

 
 
Dank u wel, dat u mijn verhaal heeft willen lezen.  
 
Erica de Rijke 
 


