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Beste vrienden, sponsors. sympathisanten en belangstellenden. 

Zoals gebruikelijk hierbij onze zomer nieuwsbrief over het wel en wee in het noorden van 

Ghana over de afgelopen 6 maanden.  

Tot ons verdriet berichten wij u dat een van de studenten, Ikililu Danso, bij een 

motorongeluk op een gravelweg bij Yzisi in het noorden om het leven is gekomen. Hij was de 

oudste zoon van Abudulai Danso. Abudulai is namens de stichting coördinator voor alle 

basisschoolprojecten in de regio aldaar. Heel aangrijpend allemaal en waar mogelijk hebben 

we de familie bijgestaan om het verlies en het verdriet te verwerken.  

De ontwikkelingen van de regio gaan gestaag door. De meeste dorpen zijn nu aangesloten 

op het elektriciteitsnetwerk. In Yikabongo heeft de bevolking een jonge chief gekozen die 

kan lezen en schrijven. Een enorme vooruitgang en een goede ontwikkeling. Naar 

verwachting zullen er ook snel andere dorpen volgen met chiefs die een opleiding hebben 

genoten.  De studieprojecten die wij door de jaren heen ondersteunden hebben zeker aan 

deze ontwikkeling bijgedragen. 

De onzekere situatie in de wereld veroorzaakt door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is 

ook daar voelbaar. Alles is veel duurder geworden en de inflatie is opgelopen naar ruim 20%. 

Voedsel is er wel maar duur. De mensen hebben dan ook grote zorgen om de eindjes aan 

elkaar te knopen.  Door dat er elektriciteit is hebben televisies rap hun intrede gedaan en 

zijn de mensen nu ook behoorlijk op de hoogte van alle gebeurtenissen in de wereld. 

Naast het nog financiële supporten van enkele studenten, waarvan we hopen dat de 

meesten met goed gevolg dit jaar zullen afstuderen, hebben we besloten om geen nieuwe 

studenten meer financieel te ondersteunen. De focus ligt nu op het bevorderen van het 

basisschoolonderwijs en de medische zorg. Soms is er nog wel eens een tekort aan tegengif 

voor slangenbeten. Als dat zich opnieuw voordoet, zullen wij de mensen natuurlijk helpen 

met de aanschaf van nieuwe ampullen, zodat mensen niet komen te overlijden.  
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Recent hebben we opdracht gegeven  voor het aanschaffen van 260 stalen schoolbanken. 

Deze worden lokaal gemaakt. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Werkgelegenheid, geen 

houtkap en stevige banken die tegen een stootje kunnen. Kosten per bankje bedragen op dit 

moment  circa GHC 300,00 omgerekend € 37,50 per stuk. Het totaal bedrag voor deze 

opdracht is nog niet helemaal sluitend maar we hopen dat voor elkaar te krijgen met nog 

binnenkomende giften. De banken worden verdeeld over scholen in negen dorpen. Er is 

gekeken naar het aantal kinderen per school en zo verdeeld dat 40-45% van de kinderen nu 

vanuit schoolbanken de lessen kunnen volgen. Vijf dorpen hebben we tot nu toe moeten 

teleur stellen. Echter we hopen dat we volgend jaar nogmaals opdracht kunnen geven voor 

de constructie van schoolbanken.  Dit is natuurlijk afhankelijk van de financiële middelen die 

er dan voor ter beschikking zijn. 

In 2021 hebben we in totaal € 10.117,85 aan donaties mogen ontvangen en uitgegeven aan 

de diverse projecten € 17.309,74. Voor de volledige financiële verantwoording verwijzen wij 

u naar   onze website www.sgms.nl .   

U allen een goede zomer toegewenst. 

Met hartelijke groet, 

Namens het voltallige bestuur 

J.W. de Rijke     
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