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 Beste vrienden, sponsors, sympathisanten en belangstellenden.  
 
Het is al weer december en tijd voor de tweede nieuwsbrief van dit jaar. 

Door alles wat er in de wereld gebeurt is het een onzekere tijd geworden. Hier in Europa proberen 

we met alles wat mogelijk is de verkregen welvaart in stand te houden. De inflatie is hoog maar door 

verschillende maatregelen zal de teruggang van koopkracht relatief beperkt blijven. In veel  landen in 

Afrika is het onmogelijk om de inflatie in de hand te houden of te compenseren, dus ook in Ghana is 

dit problematisch. De waarde van de Ghanese Cedi ten opzichte van de Euro is enorm in waarde 

gedaald. In januari dit jaar was de wisselkoers Euro 1,00/GHC 7.10 en nu 12 december Euro 1 

GHC14,10. Een waardedaling van circa 100%. De inflatie was volgens opgave van de Ghanese 

overheid tot oktober dit jaar al meer dan 40%. Dit is desastreus voor de verdere ontwikkeling van het 

noorden van Ghana. Met name de arme bevolking krijgt het weer zwaar en de kleine stapjes vooruit 

worden hierdoor weer teniet gedaan. 

Het positieve nieuws is dat een van de voormalige studenten, Yakubu Idrissu, zijn eigen bedrijf is 

begonnen met het inkopen van landbouwproducten zoals, cashew noten, shea noten, mais, 

soyabonen en dergelijke met een redelijke prijs voor de boeren. Vervolgens worden de producten  

doorverkocht aan bedrijven die deze verder verwerken voor export. Yakubu heeft een commerciële 

logistieke opleiding en werkervaring opgedaan in het transport en de verwerking van deze 

producten. Hij is geboren in Yikpabongo en was een van de eerste studenten door de stichting 

gesponsord werd. 

 

Nhamale Salia, de student die twee maal een hersenoperatie heeft ondergaan, heeft zijn bachelor 

Computer Science behaald. Dit geeft hem vooruitzichten op een goede baan.                           
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Dankbaar, maar ook trots, zijn we dat met alles wat hij heeft doorstaan het hem toch gelukt is dit te 

bereiken. Wij hebben hem dan ook van harte gefeliciteerd.  

De aflevering van de lokaal gemaakte 260 schoolbanken heeft inmiddels plaatsgevonden. De banken 

zijn allemaal gedistribueerd naar 9 verschillende dorpen. Men is blij dat een gedeelte van de 

schoolkinderen nu eindelijk normaal kunnen zitten in een klas en niet meer op de grond zoals 

voorheen. Zie de bijgevoegde foto’s. 

Het is onze intentie om nogmaals 260 banken te laten maken voor de scholen aldaar. Zoals eerder 

vermeld is er circa € 37,50 nodig om een bank te laten maken en te laten bezorgen bij de scholen. 

Het project zorgt opnieuw dat er werkgelegenheid is in de regio. 

Om op een verantwoorde wijze met de donaties om te gaan, hebben we besloten een van de 

bankrekeningen op te heffen. Dit levert een besparing op en hebben we weer wat extra om het in 

Ghana te besteden. Het betreft bankrekeningnummer NL65INGB0682043486. Het banknummer bij 

de Rabobank,  NL89RABO0181264390,  blijft in gebruik. Als u wilt doneren dan graag van dit 

banknummer gebruik maken.  

Rest ons nog u te bedanken voor de donaties en het vertrouwen die we dit jaar mochten ontvangen. 

U allen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2023 toegewenst. 

Met vriendelijke groet   

Jan de Rijke   


