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Juni 2020 

Beste vrienden, sponsors, sympathisanten en belangstellenden, 

De Covid19 pandemie houdt de wereld in zijn greep. Niet alleen wij hier in Nederland worden hard 

getroffen, maar ook onze mede mensen in Ghana. De lock down situaties zijn daar ook volledig van 

kracht. De bevolking wordt daar harder getroffen in vergelijking met ons, hier in Nederland. Er is daar 

geen sociaal vangnet wat we hier wel hebben. De mensen daar moeten volledig voor zichzelf zorgen 

om te overleven. Het aantal besmettingen in Ghana wat werd gemeld aan de Wereld 

Gezondheidsorganisatie bedroeg op 22 juni, 14.154 besmettingen en 85 mensen zijn er aan 

overleden. Of deze opgave volledig is weten we natuurlijk niet, maar het geeft wel een inzicht in de 

aantallen. De meeste infecties met covid-19 zijn aan de kust en met name in de Accra regio. Het is 

daar altijd boven de 30 graden Celsius  met een hoge luchtvochtigheid. In het noorden van Ghana en 

met name in de regio West Manprusi en Komaland zijn voor zover wij weten geen besmettingen 

vastgesteld.  Het gebied is afgelegen en is moeilijk toegankelijk. Verder is de temperatuur daar altijd 

tussen de 35 en 40 graden Celcius. met weinig of geen luchtvochtigheid. Het ziet er naar uit dat dit 

een voordeel is en dat daardoor de verspreiding van het virus niet of nauwelijks heeft 

plaatsgevonden.  Maar ook in het noorden van Ghana is een volledige lock down van kracht. 

Eveneens zijn daar ook  de scholen dicht, en zijn er eveneens reisbeperkingen en moet men 

onderling afstand houden. Eigenlijk de identieke beperkingen die ook hier gelden. Ook al is er in de 

regio geen besmetting met Covid-19 geconstateerd, toch worden de mensen eveneens zwaar 

getroffen en zijn de kleine stapjes van vooruitgang weer tot stilstand  gekomen.  De kinderen en 

studenten zitten allemaal thuis en scholen en universiteiten blijven voorlopig allemaal nog gesloten. 

Men hoopt dat  in september de situatie normaler wordt en dat de lessen weer opgestart worden. 

Maar zeker is dat nog niet. 

                                               

         Student Bachelor Computer Science                          Wat is haar toekomst.  

              Zijn toekomst ziet er goed uit.  
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Door de Covid-19 situatie hebben we niet veel te melden over de basisschool projecten en de andere 

studieprojecten. We weten dat de verdeling van de taal- en rekenboekjes voor de basis scholen op 

gang is gekomen. De eerste resultaten van het schooljaar 2019/2020, van de nog studerende 

studenten zijn bemoedigend. Wij hopen dan ook dat iedereen weer terug naar school en universiteit 

kan om de opleiding te vervolgen en af te ronden.  

In de december nieuwsbrief meldden wij u dat we de kosten op ons hebben genomen om dokter 

Titus in staat te stellen antiserum te kopen om bij mensen die getroffen zijn door een slangenbeet 

direct te kunnen helpen met het  antiserum. Recent kregen we bericht dat tot nu toe 11 mensen zijn 

behandeld die gelukkig allemaal weer hersteld zijn. Dankbaar zijn we dat we met onze financiële 

ondersteuning  11 levens hebben kunnen reden. Maar natuurlijk blijven we verbolgen over het feit 

dat het ministerie van gezondheidszorg geen financiële middelen ter beschikking stelt om levens te 

sparen vanwege te hoge kosten. 

Zoals gebruikelijk hebben we bij deze zomernieuwsbrief de jaarcijfers van 2019 bijgesloten.  

Verder hebben wij de droeve taak u te melden dat ons medebestuurslid Arthur van Brunschot op 14 

mei jl. na een kort ziekbed, is overleden.  Wij leerden Arthur kennen in 1995 toen hij toetrad als lid 

van de Lions Club De Bernisse. De “Ghana Stichting” bestond toen al en Arthur toonde daar altijd veel 

belangstelling voor. In 2002 is hij toegetreden als lid van de “Ghana Stichting”. Door diverse 

omstandigheden is hij helaas nooit mee geweest naar Ghana om aldaar de verschillende projecten te 

bezoeken. Daar waar hij kon hielp en dacht hij mee en kwam steeds met nieuwe ideeën of 

mogelijkheden om de bevolking – en met name de studerende kinderen – vooruit te helpen. Tot op 

het laatst is hij altijd zeer betrokken geweest. 

Rest ons nog als bestuur, u een gezonde en fijne zomer toe te wensen en wij hopen van ganser harte 

op een snelle verbetering van de leefsituatie in de wereld voor ons allemaal. 

Met vriendelijke groet. 

Jan de Rijke 

                                                    

                                                       En  een hartelijke groet uit Ghana 
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