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Onze tweede nieuwsbrief t.g.v. een
belangrijke mijlpaal die vandaag is
bereikt.
Er is “groen licht” verkregen om ons
landbouwproject in Fetentaa eindelijk
echt te gaan starten.
Bijna drie jaar nadat met de
betrokkenen in 2016 de eerste
oriënterende besprekingen plaats
vonden.

Het mag lijken dat alles in
slakkentempo is verlopen, dat is
slechts schijn.
We hebben ons deze jaren
voornamelijk kunnen verdiepen
in alle Ghanese “achtergronden”.
En dus niet alleen in de lokale culinaire
voorzieningen.

En het zo kenmerkende vervoer.

Vooral de steeds weer terugkerende
vraag, waarom dingen die wij zo
gewend zijn, in Ghana nu net niet zo
worden gedaan, hebben een
onbetaalbaar inzicht gegeven in de
problematiek waarmee we te maken
hebben.
Ons netwerk, ook in Nederland
breidde zich steeds verder uit en in
het kader van de fondsenwerving
hadden ook wij een groeiend aantal
vragen te beantwoorden, die we ons
tevoren als beginners niet bewust
waren.
Voor ieder die ons tot nu heeft gesteund om zover te komen als we nu zijn, een oprecht
uitgesproken gevoel van dank.
Er is ook in Ghana veel
onderhandeld, waarbij traditionele
elementen in die onderhandelingen
uiteraard niet konden ontbreken.

En vandaag kregen
we een mail dat door
“Wilde Ganzen” ons
project “officieel is
goedgekeurd” om
door deze organisatie
te worden gesteund.
Daarmee is nu het startbudget gewaarborgd om
werkelijk te gaan beginnen.
In deze startfase is de aanschaf van het land
gepland, het schoonmaken daarvan, de bouw van
een eenvoudig “onderkomen”.
En belangrijk is om vóór de komende Harmattan
een boring naar water te hebben gerealiseerd met
een pompsysteem op zonnecellen en een drip
systeem van 5 acre.
Binnenkort hoop ik een uitgebreidere nieuwsbrief
te kunnen sturen met meer details.
Maar het “groen-licht-signaal” was belangrijk
genoeg om nu iedereen hiervan op de hoogte te
stellen en dankbaarheid uit te spreken naar ieder
die ons tot nu hierin heeft gesteund.

