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Beste vrienden, sponsors, sympathisanten en belangstellenden,
Recent hebben we een bezoek gebracht aan het noorden van Ghana, van 1 november t/m 10
november. In deze nieuwsbrief willen we graag onze bevindingen met u delen.
Normaal reizen we via Burkina Faso maar door de regelmatige aanslagen en kidnappingen, vooral
van Europeanen, zijn we nu via Accra gereisd en vervolgens met een binnenlandse vlucht naar
Tamale, in het noorden van Ghana. Alfred Salia, al jaren onze steun en toeverlaat, heeft ons
afgehaald op het vliegveld. Vervolgens de nodige inkopen gedaan en na een overnachting in Tamale
vertrokken we naar het gebied. Via een omweg konden we het gebied bereiken. Het regenseizoen
was nog niet volledig ten einde waardoor diverse wegen nog onbegaanbaar waren. Na circa 6 uur
hobbelen en door elkaar geschud te worden bereikten we uiteindelijk Yagaba. Hier was onze basis
voor de komende dagen. Er is daar een lodge met goede logeermogelijkheden.
Om de dorpen te bezoeken moesten we nog wel een uur rijden en ‘s avonds weer een uur terug. Dat
hadden we er graag voor over, om van een goede nachtrust te genieten. De temperaturen overdag
stegen boven de 38 graden en in de nacht koelde het maar af naar rond de 25 graden.
In de relatief korte periode hebben we zeven dorpen bezocht inclusief Yikpabongo.
In eerdere nieuwsbrieven hebben we u op de hoogte gebracht van de basisschoolprojecten. In het
schooljaar 2018/2019 hebben we in 5 verschillende dorpen 500 kinderen voorzien van taal- en
rekenboeken, schriften, pennen en schooluniformen voor meisjes en jongens. Deze hulp was
werkelijk een schot in de roos. De leerlingen zijn beter gemotiveerd wat uiteindelijk de resultaten ten
goede komt. Meer kinderen bezoeken hierdoor de scholen. De chiefs, de oudsten, de ouders en
onderwijzers zijn ons dankbaar dat er eindelijk hulp is om zoveel scholen in de diverse dorpen te
ondersteunen. Uit dankbaarheid hebben we veel cadeaus in ontvangst mogen nemen. Jawel, een
complete veestapel: 3 geiten, 5 kippen, 1 haan, 6 parelhoentjes, potten met honing en yam wortels.
De mensen zijn straatarm en uit dankbaarheid word je dit dan allemaal aangeboden. We
aanvaardden dat natuurlijk en hebben alles weer weggegeven aan mensen in andere dorpen.
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Letter of appreciation spreekt voor zich.

Schoolkinderen met de nieuwe uniformen

Voor het schooljaar 2019/2020 ondersteunen we weer 450 kinderen uit andere dorpen. Ook hier is
iedereen dankbaar. De kinderen hebben de uniformen gekregen. De schoolboekjes worden nog
uitgereikt. Inhoudelijk zijn er wat veranderingen in de boekjes aangebracht en worden daarom eind
deze maand of begin januari verdeeld over de scholen. Het is fijn dat deze projecten zo succesvol
zijn.
Echter de houding van het ministerie van onderwijs vinden wij ver beneden de maat en beschamend.
Er is totaal geen aandacht voor het gebied. Geen of heel slechte schoolgebouwen, de school in
Yikpabongo - door onze stichting gebouwd - buiten beschouwing gelaten. Geen schoolmeubelen,
geen of nauwelijks huisvesting voor onderwijzers. Onvoldoende lesmateriaal. Onvoldoende
leerkrachten. Kortom, tekort aan alles. Doordat we nu verder in het gebied werkzaam zijn, is deze
ellende op ons pad gekomen.
Wat we met uw hulp kunnen doen is maar een druppel op een gloeiende plaat. Het maakt ons zeer
verdrietig hoe men in Ghana met de eigen medemensen in het noorden omgaat. Het zuiden van
Ghana ontwikkelt zich razend snel. De welvaart is daar enorm gegroeid. Nieuwe winkelcentra’s
nieuwe huizen en gebouwen. Maar de Ghanese broeders en zusters, zoals ze elkaar noemen, krijgen
daar niets van mee. Zeer betreurenswaardig. Op dit moment zijn we dan ook aan het nadenken hoe
we onze bevindingen en zorgen kunnen overbrengen bij de verantwoordelijken op de ministeries in
Accra.

Overleg in de dorpen
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Gelukkig zijn we positiever over de gezondheidszorg. Met Docter Titus Mwini, regiodirecteur voor de
gezondheidzorg hebben we goede contacten. Echter, doctor Titus moet roeien met de riemen die hij
toebedeeld krijgt vanuit het ministerie in Accra. Echter wat wij hoorden en wat wij zelf hebben
waargenomen is dat de zorg enorm is verbeterd. Er zijn in het gebied vier kleine hospitaaltjes die
redelijk tot goed funtioneren. Het hospitaal in Yikpabongo is wel de belangrijkste. De meest
voorkomende ziekten, zoals malaria zijn behoorlijk onder controle. Stap voor stap zijn er diverse
investeringen gedaan. Zo is er een moderne solarinstallatie, een koelkast en vriezer voor de opslag
van de diverse medicijnen. Alle behandelingen worden digitaal geregistreerd. De laptops zijn door
ons gedoneerd en zo ook de vriezer. Nu is er duidelijke en overzichtelijke informatie. Zo kunnen de
nodige behandelingen beter in kaart worden gebracht. Verder was het fijn om te zien dat nu ook de
man meekomt naar de kliniek als een kind of zijn vrouw medische zorg nodig heeft. Dit is werkelijk
een omslag en hebben dat nog niet eerder meegemaakt Het zijn natuurlijk de jongere ouders die
ervoor zorgen dat de oude tradities langzaam aan het veranderen zijn. Tijdens een van de
bijeenkomsten met de dorpelingen sprak doctor Titus over familie planning. Hij vertelde dat er
voldoende voorbehoedsmiddelen voorhanden zijn voor een juiste familie planning. Wij hebben ze
verteld, dat als we weer komen, wij hopen dat er minder baby’s zullen zijn. Bij dit idee waren de
jonge vrouwen zeer enthousiast. De mannen hoorden we niet en de oudsten keken wat sip voor zich
uit. Opnieuw vroeg doctor Titus of wij financiële hulp kunnen geven om het familieplanning project
professioneler aan te pakken. Tot op dit moment zijn wij van mening dat dit een taak is van de
Ghanese overheid.
De vier gedoneerde motorfietsen hebben een volledige revisie ondergaan en zijn weer prima
inzetbaar. Dit werd mogelijk gemaakt door de Lions organisatie die daarvoor een motortoertocht
organiseerde en de opbrengst ter beschikking stelde voor de revisie.

Gereviseerde motorfietsen. Naast ons, Doctor Titus, Alfred Salia en een mederwerker
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Jammer genoeg werden we ook weer geconfronteerd met een schrijnend gebeuren: onvoldoende
anti slangenbeet serum. Doctor Titus krijgt niet voldoende antiserum van de landelijke
gezondheidszorg. De reden is dat de mensen het niet kunnen betalen omdat ze geen
ziektekostenverzekering hebben. De kosten daarvoor zijn niet hoog, maar als je voor een jaarlijkse
ziektekosten verzekering circa 175 km moet reizen om deze af te sluiten is dat natuurlijk ondoenlijk.
Ook doctor Titus krijgt het niet voor elkaar binnen zijn gezondheidsorganisatie om antiserum
geleverd te krijgen. Er is echter voldoende antiserum voorhanden op de vrije mark in Ghana. Wij
hebben dan ook besloten om 32 ampullen met antiserum door dr. Titus te laten kopen. Wij vinden
het verschrikkelijk dat onze medemensen daar sterven omdat er geen antiserum is. Voor een bedrag
van € 60,00 kunnen we een leven reden. Het is ongelofelijk dat het ministerie van gezondheidszorg in
Ghana mensen laat doodgaan. We gaan dit natuurlijk aankaarten bij de het ministerie van
gezondheidszorg in Accra.

10 december j.l.werd het antiserum geleverd voor Yikpabongo en de omliggende dorpen
Ter verdere informatie: in totaal hebben we zesentwintig studenten ondersteund. Zeventien
afgestudeerde studenten hebben een baan en werken in de regio. Op dit moment zijn er nog zes
studerenden. De resultaten van deze studenten zijn goed en zij zullen zeker ook een baan kunnen
vinden. Drie studenten zijn afgehaakt. Jammer, maar het is niet anders. Toch zijn wij tevreden met
het behaalde resultaat. Dankzij uw hulp hebben deze jongeren hierdoor een betere toekomst.
Wij hopen u met deze nieuwsbrief weer een beeld te hebben gegeven van de situatie in het uiterste
noorden van Ghana. Gelukkig is het een nieuwsbrief met veel positief nieuws, maar blijft de houding
en de hulp van de ministeries van onderwijs en gezondheidszorg in onze ogen toch erg
teleurstellend.
Met dank aan een ieder die het afgelopen jaar onze stichting heeft ondersteund. We hopen dan ook
dat wij in 2020 weer op u mogen rekenen.
Wij wensen u allen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2020.
Met vriendelijke groet
J.W. de Rijke
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