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Beste vrienden, sponsors, sympatisanten en belangstellenden,
Als je begint de laatste informatie van de afgelopen 6 maanden in de nieuwsbrief te verwoorden, dan
is het gebruikelijk dat je ook terugblikt op alles wat er heeft plaats gevonden, ook in de daarvoor
liggende periode.
We zijn nu bijna 33 jaar actief in dit
afgelegen gebied en zijn nog steeds de
enige organisatie daar. In vergelijking
van de beginjaren en nu, is er veel
vooruitgang geboekt. Het was een
ontoegankelijk gebied met vele dorpjes
en een analfabetische bevolking met
geen medische zorg en totaal geen
onderwijs. Bij zo’n terugblik, realiseer je
je weer
eens wat we met kleine
Overleg met dorpsoudsten. Essentie proactief zijn en
stappen door de jaren heen hebben
de kinderen laten studeren
bereikt. Het bouwen van een kliniek met
zusterhuis, aanleg van een weg, het plaatsen van duikers voor regenwater afvoer, de bouw van de
Bernisseschool en in diverse dorpen woningen voor onderwijzers. Natuurlijk mogen we ook alle
studieprogramma’s en het verlenen van microkredieten niet
vergeten. Het resultaat van al deze inspanningen is zeker niet
voor niets geweest. De medische zorg is enorm vooruitgegaan:
regelmatige inentings-programma’s, veel minder sterfgevallen bij
slangenbeten, sterke verbetering in het behandelen van malaria.
Dit alles door de verbeterde gezondheidszorg en de aanwezigheid
van artsen en verplegers in die regio. Een aantal van deze
verplegers heeft met hulp van ons de opleiding en scholing
gekregen. Zij komen allemaal uit het gebied waar ze nu zelf
werkzaam zijn.
De infrastructuur is eveneens sterk verbeterd en stap voor stap is
er groei van activiteit. Basisonderwijs is er wel, maar nog steeds
ver onder de maat. Dit komt mede door analfabetische ouders die
hun kinderen niet motiveren om naar school te gaan. Langzaam
maar zeker gaat men inzien dat kinderen die wel de scholing
hebben gekregen een duidelijk betere toekomst hebben.

Solar Yikpabongo

Tot nu toe zijn circa 15 studenten uit de diverse dorpen afgestudeerd en werken allemaal in het
gebied als verpleger, onderwijzer, kapster en in de logistiek. In het algemeen hebben jongens meer
kansen om te gaan studeren dan meisjes. Deze worden nogal eens van school gehaald om te helpen
in het dagelijkse familie gebeuren. Toch blijven wij ons inzetten om het onderwijs te bevorderen. Dit is
de enige mogelijkheid om los te komen van de stokoude tradities. Het is een moeilijke weg maar we
merken dat de chiefs en oudsten langzaam gaan inzien, dat goed onderwijs een betere toekomst
waarborgt.
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Natuurlijk is de snelle ontwikkeling van communicatie langzaam maar zeker ook dáár doorgedrongen.
Nog niet alle dorpen hebben telefoon- of internetbereik maar dat gaat wel komen, verwachten we.
WhatsApp en telefonie is daar nu ook algemeen goed.
Wij krijgen wel eens de vraag: wat gebeurt er nu eigenlijk met het geld wat we doneren aan de
stichting en wat zijn de resultaten? Natuurlijk is die vraag heel begrijpelijk maar niet altijd direct
benoembaar. Wij hopen dan ook dat we met deze terugblik de vooruitgang wat meer inzichtelijk
hebben gemaakt hoe en waaraan uw donaties zijn en worden besteed. Buiten enkel lokale kosten hier
in Nederland (o.a. bankkosten), komt 99 procent ten goede aan de diverse projecten.
Op dit moment is veel te melden
over de studieprojecten. Een
aantal meisjes volgt nu een
beroeps-opleiding tot kapster of
coupeuse. Anderen studeren of
wachten op de examenuitslagen.
Nasideen, die nu nog student op
de polytechnic in Bolgatanga,
hoopt volgend jaar te gaan
studeren aan de universiteit in
Accra. Idrissu studeert naast zijn
Deze moeders met kinderen hebben ook recht op een betere
werk als logisticus in Yagaba in
toekomst.
de vakanties en weekeinden aan
de universiteit van Kumasi voor zijn bachelor. Fijn dat daar ook gemotiveerde doordouwers zijn. Daar
het basisonderwijs achter blijft, hebben we besloten hiervan een speerpunt te maken.
Schoolmeubilair, les-materiaal en huisvesting voor onderwijzers in de diverse dorpen zijn nog lang niet
op orde. Wij hopen dan ook op uw ruimhartige steun hiervoor. Natuurlijk worden de andere zaken
zoals medische zorg en de ander studie-projecten niet uit het oog verloren.
Doctor Titus informeerde ons dat hij met
voorlichting is begonnen ter preventie van
tienerzwangerschappen. Met beperkte middelen lukt dit nog maar ten dele. Dr. Titus hebben we in
contact gebracht met een organisatie die reeds actief is met het geven van voorlichting in een ander
deel van Ghana en hopen dan ook dat ze met elkaar resultaten kunnen boeken. Er zijn
voorbehoedsmiddelen voldoende voorhanden maar men maakt er geen gebruik van. Deze
voorlichting brengt hopelijk hier verandering in. Verder kunnen we melden dat in de periode van 1
januari t/m november ca. 4.500 mensen in de regio van Yikpabongo, Tantala en Yizisi de klinieken
hebben bezocht. De meest voorkomende ziektes waren malaria 2174 gevallen, gelekoorts 200 en
mazelen 100. Daarnaast waren er ook nog vele andere ziekte gevallen.Ook werd bij meer dan 200
bevallingen medische hulp verleend. Gelukkig heeft de United
Nation Foundation de weg naar dit gebied gevonden en
plaatsen zij op dit moment bij de kliniek inYikpabongo een
sterke solar installatie. Zie foto met Dr. Titus Mwini en Charles
een van de verplegers. Wij zijn dankbaar deze informatie met u
te kunnen delen. Het is positief maar er blijft nog veel te doen.
Het jaar is spoedig weer ten einde en over enkele dagen is het
kerst. Als bestuur willen wij u bedanken voor uw steun welke wij
in 2017 van u mochten ontvangen. U heeft het weer mogelijk
gemaakt dat wij ons werk konden doen. In 2018 zullen wij ons
best blijven doen om de bewoners maar met name de kinderen
in de “overseas area” een betere toekomst te geven. Wij
wensen u allen fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig
2018 en hopen dat u ons blijft ondersteunen.

Dr. Titus Mwini en Charles een
van de verplegers.

J.W. de Rijke
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