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Beste vrienden, sponsors, sympathisanten en belangstellenden, 
 
Het is bijna kerst en het einde van het jaar is in zicht en als gebruikelijk blikken we 
terug wat is gepasseerd in het afgelopen jaar. Ieder van ons zal dit doen op  zijn 
eigen manier. In het algemeen kijken we met gemengde terug op 2021.  Er zijn 
hiervoor diverse oorzaken te bedenken  maar de klimaatsituatie, covid-19 pandemie, 
vluchtelingencrisis en algemene ontevredenheid in de wereld hebben hieraan 
bijgedragen.   
Gelukkig zijn we blij dat we positief kunnen  berichten over de vorderingen in het 
noorden van Ghana.  
Met elkaar hebben we kans gezien om opnieuw 450 basisschoolkinderen te voorzien 
van leermiddelen, schrijfgerei en uniformen. De verdeling hiervan heeft reeds plaats 
gevonden bij basisscholen in 5 dorpen. Er blijft daarnaast een dringende behoefte 
aan schoolmeubelen. Die zijn is er niet of nauwelijks. We hebben laten onderzoeken 
of het mogelijk zou zijn lokaal schoolbanken te laten maken . Een bedrijfje in Fombisi 
is in staat om schoolbanken te maken van metaal. Dit heeft de voorkeur. Banken van 
staal hebben een langere levensduur en zijn minder belastend voor het milieu .  Het 
is ook het verzoek van de lokale bevolking om geen houten banken te laten maken. 
Dit zou bomenkap betekenen en dat wil men voorkomen.  Zo zijn de bewoners daar 
zich ook bewust van klimaatverandering en willen dan ook op deze manier hun 
steentje bijdragen om dit tegen te gaan. Het lokaal laten maken geeft 
werkgelegenheid en dat is eveneens broodnodig. De prijs voor een bank bedraagt 
circa 35,00  euro aangeleverd bij de diverse scholen in de dorpen. De hoeveelheid 
banken die we kunnen leveren is natuurlijk afhankelijk van de financiën die hiervoor 
beschikbaar zijn. 
De studenten die nog financieel worden ondersteund zullen op een enkeling na in 
2022 af studeren. Zover wij de informatie hebben zijn de cijfers redelijk tot uitstekend 
en zullen ze eveneens snel een baan kunnen vinden. 
De gezondheidszorg is behoorlijk verbeterd. In de Yikpabongo kliniek zijn 4 
verplegers aanwezig. Dat is een enorme verbetering en de regio is daar zeer 
gelukkig mee. De medicijnverzorging is en blijft een probleem. Met name het tegengif 
voor behandeling bij slangenbeten is niet of nauwelijks voorhanden. Wij hebben dan 
ook het besluit genomen om wederom 18 dosis ter beschikking te stellen. We weten 
gewoon dat dit keihard nodig is om levens redden. Eerder hebben we al vermeld dat 
Covid-19 niet of nauwelijks voorkomt aldaar. Om daar te wonen moet je een enorm 
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weerstandsvermogen bezitten en dat hebben deze mensen. Waarschijnlijk is dat een 
van de redenen dat Covid-19 infecties geen kans krijgen. 
 
In  oktober is Yakubu Idrissu ruim twee weken in Nederland geweest. Hij is één van 
de eerste studenten uit Yikpabongo die kans heeft gezien om een Bachelor diploma 
te halen, met als specialisatie Supplychain Management en Logistiek. Hij is 
werkzaam bij Lodders Crocklaan Bung, van oorsprong een Nederlands bedrijf. Hij 
moet zorg dragen dat diverse landbouwproducten van uit de omliggende landen en 
vanuit het noorden van Ghana naar de haven van Tema worden vervoerd.  Daar 
worden de producten verwerkt tot eetbare olieproducten, die dan vervolgens 
verscheept worden naar verschillende bestemmingen in de wereld. Hij was hier om 
kennis te nemen van alle logistieke processen in de Rotterdamse haven. Een 
sponsor van de stichting heeft het mede mogelijk gemaakt dat hij hier 2 weken kon 
vertoeven.. Als je uit een straatarme analfabetische gezinssituatie komt en je dit 
resultaat kunt bereiken, dan is dat heel knap en wij hebben daar dan ook veel 
waardering voor. Bij een clubvergadering van de Lionsclub “de Bernisse” bedankte 
hij de club maar ook alle sponsoren die dit voor hem hebben mogelijk gemaakt. Hij is 
u en ons zeer dankbaar hiervoor. 
 
Wij vinden het plezierig om u in deze lastige tijd dit goede nieuws te melden. Het is 
mede met uw support tot stand gekomen.  
 
U allen fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2022 toegewenst 
 
 
Met hartelijke groet 
Namens het voltallige bestuur 
   
   
 J.W. de Rijke    
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