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 December 2020. 

 

Beste vrienden, sponsors, sympathisanten en belangstellenden, 

Het jaar 2020 is in vele opzichten een heel apart jaar. Covid-19 pandemie houdt de wereld in 

zijn greep. Duizenden mensen zijn overleden en miljoenen zijn ziek geworden. In het 

algemeen zijn minderbedeelden het zwaarst getroffen, zo ook in Ghana. Ondanks dat de 

besmettingen meevallen is het leven eveneens drastisch veranderd. Basisscholen zijn nog 

gesloten en middelbare scholen proberen via internet nog les te geven. Maar ja, hoe los je 

dat op in gebieden waar geen internet aanwezig is. Nog vele regio’s hebben geen internet en 

is dus het onderwijs eigenlijk tot stilstand gekomen. Alleen in de grotere steden lukt het naar 

behoren. Daarnaast is het noorden van Ghana, maar ook Burkina Faso en Togo getroffen 

door extreme regenval, met als gevolg hevige overstromingen. Er zijn honderden mensen 

verdronken, huizen verwoest of onbewoonbaar geworden, wegen zwaar beschadigd of zelfs 

helemaal onbruikbaar. In de dorpen waar wij actief zijn met hulpverlening zijn gelukkig geen 

mensen verdronken. Wel in de directe omgeving van Yagaba, aan de rand van Komaland en 

het Westmamprusi gebied. De “Pieter van Kampenweg”, van Tuvuu naar Yikpabongo, die 

een aantal jaren geleden door de stichting werd aangelegd is op enkele plaatsen hierdoor 

zwaar beschadigd. Wat en hoeveel er gerepareerd moet worden weten we niet. We gaan er 

vanuit dat het Ghanese ministerie van infrastructuur de nodige reparaties zal uitvoeren. 

Kortom “ struggle for live” is daar altijd nog de huidige realiteit. Maar de veerkracht van de 

bewoners is verbazingwekkend.  Ze pakken de draad op om er weer het beste van te maken.  

In de juni nieuwsbrief hebben wij een foto geplaatst van een Nhamale Salia, de student 

Computer Science Bachelor niveau. We vermeldden bij de foto dat zijn toekomst er goed uit 

zag.  Kort na het verschijnen van die nieuwsbrief kregen wij het nare bericht dat Nhamale 

een herseninfarct had gekregen. Praktisch alle functies waren uitgevallen. Ondanks dat hij 

een ziektekostenverzekering heeft, heeft deze slechts een beperkte dekking. Zware 

specialistische operaties kunnen niet worden meeverzekerd en komen dus voor eigen 

rekening. Natuurlijk hebben wij de kosten voor de twee operaties die hij moest ondergaan 

en voor het herstel proces op ons genomen. Nhamale  is gelukkig goed herstellende en 

functioneert zo goed als normaal. In januari hoopt hij weer naar de universiteit te kunnen 

om zijn opleiding verder te vervolgen. Het is natuurlijk treurig dat, wanneer je als een 23 

jarige jonge kerel operaties moet ondergaan die niet verzekerd zijn. Zonder geld word je aan 

je lot overgelaten met alle gevolgen van dien. Wij zijn wel heel blij dat het weer goed met 

hem gaat. 
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In de aanhef van de nieuwsbrief geven wij aan dat 2020 een apart jaar is en dat is het ook 

voor het stichtingsbestuur. Bijna alle bestuursleden hebben de pensioengerechtigde leeftijd 

reeds overschreden. Hoe nu verder was reeds lange tijd een terugkerend agendapunt bij 

onze vergaderingen.  Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen. Er zijn 

gesprekken geweest met andere stichtingen om samen te gaan en onderzocht of er ook 

jongere opvolgers zouden zijn voor de continuïteit van de stichting. Maar tot nu toe is dat 

niet succesvol gebleken. Het gebied waar de stichting actief is, is zo afgelegen dat 

samengaan met een andere stichting lastig is omdat die daar niet actief zijn. Er was overleg 

met een stichting en een struikelblok bij het samenvoegen was dat wij hulp verlenen aan 

een ieder die het nodig heeft en wij geen onderscheid maken in religies. Dit was een heikel 

punt en gaf geen klik tot verdere samenwerking. Vervolgens constateerden wij dat de 

huidige jongere generatie niet de tijd en energie beschikbaar heeft om te investeren in de 

stichting. Uiteindelijk heeft het ons dan ook doen besluiten de activiteiten te gaan 

afbouwen. Het is heel spijtig maar het is niet anders.  

Er zijn echter nog een aantal studenten die de studie nog niet hebben afgerond. Natuurlijk 

zullen wij ze niet in de steek laten en blijven wij ze financieel begeleiden totdat alle studies 

zijn afgerond. Het tijdspad hiervoor is nog circa 3 jaar. Wij denken op dit moment nog 

voldoende financiële middelen te hebben om deze studies te betalen. Mocht er dan nog geld 

over zijn, dan zal dat worden besteed aan lesmateriaal voor de basisscholen en de aankoop 

van schoolmeubelen. Voor de medische zorg kunnen we tegengif voor slangenbeten 

verzorgen.  

Op bestuurlijk gebied zullen er enkele mutaties plaats vinden. Carla Boucherie beëindigt haar 

functie als penningmeester en  draagt deze taak per januari  2021 over aan Ton Los. Gerry de 

Rijke-Vis neemt de functie van algemeen bestuurslid over en volgt daarmee Arthur van 

Brunschot op die in mei 2020  overleed.  

Wat ons sterkt in dit besluit is dat wij veel hebben betekend en gerichte resultaten hebben 

bereikt voor de mensen in Komaland en West Mamprusi. 

Vele studenten zijn reeds afgestudeerd en hebben allen werk gevonden als onderwijzers, 

verplegers, logisticus, organisatie- en landbouwdeskundige. Dat deze mensen een baan 

hebben, komt de families ten goede. De verdiensten van deze mensen worden gedeeld met 

de familie. In die cultuur zorgt men nog voor elkaar. Velen van ons hier in Nederland kunnen 

daar nog wat van leren.  

De Dogo Moro Clinic vervult een cruciale rol in de regionale medische zorg.  Minder 

overlijden door slangenbeten en malaria. Gestructureerde inentingsprogramma’s voor 

baby’s en kinderen. Betere diagnoses voor  doorverwijzing naar grotere ziekenhuizen in 

Navrongo en Bolgatanga. Kortom een significante verbetering.  

De aanleg van de Pieter van Kampenweg heeft er voor gezorgd dat het gebied werd 

ontsloten. De aanleg van de elektra infrastructuur vordert gestaag en naar verwachting is 

eind volgend jaar 80% van het gebied aangesloten op het netwerk. Zo ook het telefoon- en 

data verkeer. Het biedt tevens vele mogelijkheden voor de bevolking. Er zijn dan ook 

duidelijke verbeteringen zichtbaar. Er is een eerste tankstation, er zijn meer motorfietsen, 

tractoren en meer winkeltjes en beter openbaar vervoer.  
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U en wij hebben meegeholpen om Komaland en West Mamprusi naar dit niveau te brengen 

en dat was het doel. De uitbouw van verdere groei en welvaart zal de bevolking zelf moeten 

waarmaken en daar hebben we vertrouwen in. 

Echter het basis onderwijs is nog altijd op een zorgelijk laag niveau. Hier moet nog veel in 

worden geïnvesteerd. Met name leermiddelen, schoolmeubilair, maar ook meer 

onderwijzend personeel en noem maar op. Uiteindelijk is een goede opleiding de sleutel tot 

succes. Wij hopen dan ook dat de overheid snel meer aandacht hieraan schenkt. Ter 

informatie: de onderwijzerswoningen in diverse dorpen en ook de school in Yikpabongo zijn 

in goede staat. Hierdoor is er nu in deze dorpen wel een redelijke bezetting van 

onderwijzers. 

Zoals u weet is Stichting Ghana Medical Support, een ANBI stichting en dat blijft voorlopig 

zo. Zeker tot het moment dat we aan alle verplichtingen jegens de studenten hebben 

voldaan. Als u nog wilt blijven doneren mag dat natuurlijk altijd. Het meerdere geld kunnen 

we altijd besteden aan verbetering van het onderwijs en nog verdere verbetering van de 

medische zorg aldaar. 

Na meer dan dertig jaar zo’n besluit nemen om de stichting af te bouwen, is verre van 

gemakkelijk en hebben er dan ook gemengde gevoelens bij. Maar wij blijven ons verbonden 

voelen met onze Ghanese vrienden. 

In alle opzichten was 2020 een bijzonder jaar voor ons allemaal. 

U allen een goede Kerst en een gezond voorspoedig 2021 toegewenst en hopelijk snel 

zonder verdere Covid-19 zorgen. 

Met hartelijke groet 

J.W. de Rijke 

Ps.: Natuurlijk informeren wij u met het verdere verloop in de nieuwsbrief in juni 2021.                              

 

     Afscheid nemen is niet eenvoudig    
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