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Onze derde nieuwsbrief.
Ook als opmaat voor de dagelijkse “deeltjes” die straks hopelijk weer worden verzorgd
tijdens de komende twee weken durende reis naar Ghana vanaf zondag 11 augustus.
Een reis die vooral gevuld zal zijn met veel overleg met alle partners.
Alles gebaseerd op de stand van zaken en uitgangspunten zoals hieronder verwoord.
Onderwijs
Ook als al onze huidige activiteiten iets anders suggereren, onderwijs is eigenlijk nog steeds
ons belangrijkste doel. Alles heeft tot doel om een fonds te realiseren waaruit leningen
kunnen worden verstrekt voor iedere vorm van voortgezet of universitair onderwijs. Zie het
rode kader “Fund for loans of scholarships”.

Nu onze twee projecten met landbouw en naaiatelier gaan starten is het belangrijk de
infrastructuur voor de cashflow ook te waarborgen.
In principe ligt hier een schone taak voor de
projecteigenaar, de bisschop van Sunyani en
zijn Diocese. Zoals in Afrika echter niet
ongebruikelijk is met grotere organisaties,
ook overheden, blinkt men niet uit in
creativiteit en inspiratie. Ook niet
overdrachtelijk. Hiërarchisch strak
controleren en dicteren gaat beter af. En
geld heeft op voornoemde organisaties altijd
een “opmerkelijk” effect. We moeten dus
heel strakke en controleerbare afspraken
gaan maken over de opzet van zo’n fonds.
Ook een officiële registratie in Ghana van
onze stichting als NGO, zou wel eens
“handig” kunnen zijn en zullen we komende
reis zeker ter sprake brengen.
Onderwijs voor kinderen moet gewaarborgd
zijn!
Voeding
Voor voeding geldt bovenstaand verhaal
eveneens.
Weliswaar is de schoolvoeding in het kamp op
de basisschool nu geregeld door de overheid,
aangezien de school erkend is als Ghanese
school, voeding heeft echter nog vele aspecten.
Niet in de laatste plaats
de schrikbarende
eenzijdigheid ervan met
alle gevolgen voor de
gezondheid van dien.
Deze aspecten zullen in
onze projecten worden
ingebouwd bij training
en begeleiding. In het
bijzonder van het

landbouwproject.
We gaan tevens kijken
hoe dit aspect ingebouwd
kan worden in het nog op

te zetten sociaal-trainingsproject.
Sport
Het sportveld is vorig jaar na de nodige strubbelingen geëffend, maar moet nog verder
worden afgewerkt.
Op een vraag, wat er nu nodig was, werden we begin dit jaar “voorzien” van fraaie
computeranimaties van een modern sportcomplex.

Dat in deze surrealiteit de cornervlaggen hoger waren dan de tribunes, was maar een
ondergeschikt probleempje. De “offerte” toonde een bedrag met zeker 5 nullen voor de
komma. €€!!!!!!!!!
Na een kleine monoloog onzerzijds was men bereid weer even met beide pootjes op aarde te
landen.
Maar het veld had nog wel wat
te vullen gaten.
Oplossing?
Vraag alle schoolkinderen van
thuis een emmertje aarde mee te
nemen!!!

Afrikaans improvisatievermogen!

En er ontbrak ook nog een grasmat.
Dan zorg je dat je overal grasplantjes klaar hebt en die laat je door de schoolkinderen in de
grond poten…..

Ben benieuwd wat we volgende week aantreffen……
Er zal in ieder geval een hek rond het veld moeten worden geplaatst, anders gaat iedereen er
gebruik van maken, wat de levensduur en kwaliteit niet ten goede komt.
Mogelijk is er in het kamp iemand die kan lassen. Dat hek moet er komen.
Ook zitten we zelf te denken aan verlichting van het trainingsveld. Rond 6PM is het altijd
donker. En de bedoeling is dat kinderen veilig kunnen sporten.
Zoals ook in de statuten van de sportclub als doel is opgenomen.
In 2014 was er die opmerking van Sr. Judith betreffende “sexual abuse and sexual violence”
en zo. En de waarde die georganiseerd sporten in dit kader zou kunnen hebben.
Zijn we nooit vergeten.
We gaan kijken of LED-schijnwerpers, mogelijk met een solar cell systeem, een mogelijkheid
kunnen vormen.
Hartecho’s van kinderen
Voor de gang van zaken rond
de eerste poging om enkele
kinderen met een aangeboren
hartafwijking een
levensreddende ingreep te
laten ondergaan, zie vorige
nieuwsbrieven en
reisverslagen.

Met “Save a Child’s Heart” hebben we
afgesproken ons niet meer te laten verleiden
door een megalomane kinderarts in de regio,
maar met een ziekenhuis zelf afspraken te
maken om uiteindelijk maximaal drie kinderen
te selecteren die voor een relatief eenvoudige
ingreep naar Israël zouden kunnen gaan.
Onze defecte
probe is
vervangen, dank
aan GE!

In het Holy Family Hospital zal ik een overleg hebben met Sr.
Reena.

Bekend van het kader
“te-kleine-Indiasezusters-achter-tegrote-bureaus”…..
Als voorbereiding
van ons ECGtraining project moet er ook e.e.a. in het hospitaal worden voorbereid. Onder welke vlag deze
training ook zal worden gerealiseerd.
We zijn ooit begonnen in
het ziekenhuis in Drobo.
En we zullen, ook als we
met een
verpleegkundigenschool
actief zijn, patiënten nodig
hebben voor de training.
De doelgroep zal echter
worden gevormd door
verpleegkundigen. Zie
ook hiervoor de vorige
nieuwsbrieven en
reisverslagen.
In ieder geval zal er t.b.v. dat trainingsprogramma e.e.a. besproken moeten worden in
hospitaal en/of school in Berekum.
Uitgangspunt is, dat het bevorderen van relatief eenvoudig uit te voeren en goedkope
diagnostiek alleen maar bevorderlijk kan zijn voor de resultaten van de gezondheidszorg in
Ghana. Temeer daar een van de grootste problemen daarin juist het nauwelijks adequaat

gebruiken is van diagnostica. Deels om financiële redenen, deels omdat er vaak bij dokters in
Ghana een aversie is om meer te doen dan ze gewend zijn.
Als medicus practicus in ruste heb ik het recht dat te vinden na alle klinische ervaringen in
Ghana, overigens ook in Tanzania.
Met bovenstaand doel voor ogen gaan we gewoon door.

Naaiatelier
Na jaren van voorbereiding gaat nu eindelijk het project met het
naaiatelier van start!
Waar in het begin de teamvorming het beletsel was, waren het het
laatste jaar de financiën en vooral de locatie de hinderpalen om
daadwerkelijk te starten.
Uiteindelijk is er een ruimte in het kamp ter beschikking gesteld.

Moest alleen nog een heel klein beetje
worden gekuist!
Half mei hebben we het benodigde geld
naar de Diocese overgemaakt om de
verbouwing te starten.
Duurt met international banking
tegenwoordig geen week meer om aan
de andere kant van de wereld
“bruikbaar” te zijn.
Te simpel gedacht.
Zie die opmerking van
“opmerkelijk” gedrag van
organisaties die geld in beheer
krijgen….
Bureaucratie!!!!
Trek Dorknoper een witte pij aan
en plaats hem in een super gekoeld
secretariaat van de bisschop…..

Iets met hiërarchie en zo.
En met een ontelbare hoeveelheid formulieren…
En handtekeningen….
En de bisschop heeft nog niet getekend…..
Bovendien is die volgende maand pas weer in Ghana……
Stroperigheid ten top.
Nee, geen malversatie. Vorig jaar hebben we in
Ghana al eens een vreselijke hoeveelheid
stampij geschopt toen geld bij een contractor
uitbetaald bleek te zijn, die vervolgens het
vertikte ook nog maar iets te doen…..
Waarna de Diocese ook geen correcties
uitvoerde.
Alle betalingen meteen stopgezet en alle
onderhandelingen en overleg in de ijskast.
En toen kwam er een arrestatiebevel naar de
contractor….
En hebben we en passant ook even het
hoofdstukje betrouwbare en bruikbare
communicatie binnen ons team aangesneden.
Tot nu binnen het team geen probleem meer
gehad en soms is de reactie uit Ghana er
tegenwoordig eerder dan onze vraag is gesteld.
Bij wijze van spreken……..
Maar ja, de Diocese blijft stroperig en dus startte de verbouwing van de tailor shop enkele
weken geleden.
Resultaat is
echter
geweldig. Het
is de fraaiste
ruimte in het
kamp
geworden.
Zie plaatjes.

En nu inrichten en aan het werk!
Van de UNHCR is al een opdracht binnen voor schooluniformen. Goed dat ook die
organisatie zich hierin laat horen.
En dan de toekomst.
Nu gaan we praten met de groep. En niet zeggen wat ze zouden moeten doen.
We zijn vreselijk benieuwd wat er op de vraag, wat de coöperatie aan toekomst ziet,
geantwoord gaat worden.
Het is nu de tijd dat ze zichzelf een doel gaan stellen. Naast het
samen overeengekomen doel om in zes jaar zelf, samen met de
andere coöperatie, het geld te kunnen genereren voor
schoolopleidingen van de kinderen. En voeding.
Zie ook hierboven het diagram van de cashflow.
Nee we gaan niet sturen maar ons houden aan ons uitgangspunt
dat je mensen dient te stimuleren.
Iets waaraan het van overheidswege in Afrika bedroevend
ontbreekt.
Nee, niet controleren maar inspireren.
Ik heb dat fraaie boekje “Bullshit Management” weer eens
doorgenomen.
Als al eerder genoemd niet MBA-misvormd medicus practicus
in ruste, met de nadruk op practicus, heel herkenbaar.

Mocht ik MBA-Nederland nu tegen de schenen aan hebben geschopt, het zij zo.
We gaan mensen in Fetentaa proberen maximaal te inspireren en stimuleren.
Niet sturen.
Landbouw
En eigenlijk is dat hele verhaal, ook de problemen in de
ontwikkelingsfase, 100% vergelijkbaar met het landbouwproject.
Afgelopen januari hadden we nog het idee om vroeg in het voorjaar te
kunnen starten om het land te kunnen cleanen voor het regenseizoen
zou beginnen.
Met dank aan al onze sponsors die ervoor hadden gezorgd, dat we een
soliede financiële basis
hadden voor de startfase.
Ook het acquisitieformulier
voor de acceptatie door
“Wilde Ganzen” was al
rond. Er ontbraken echter
nog enige officiële offertes.
O.a. van het “simple farm house”, niet meer
kostend dan een simpele shelter in het kamp.
En daar kwam die dan.
De jacuzzi op het dak ontbrak nog.
Ruim boven het tevoren afgesproken budget.
Onder het januari afgesproken motto: dit is het
budget en als jullie wat duurders willen, dan
verdien je dat zelf maar. Jullie zijn ten slotte een
commerciële organisatie.
Het plan
werd
onmiddellijk
bijgesteld.
En was weer
betaalbaar.
Het leuke
effect hiervan was, dat het hele team zich met iedere
offerte inspande om de meest voordelige te vinden.
En dat was nieuw en verrassend.
Maar al met al gingen er weer vele maanden voorbij
voor we van “Wilde Ganzen” groen licht kregen voor
“project 2018.0119”.
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We hebben in deze aanloopfase heel veel zelf geleerd.
En veel potentiële fouten zijn al voor de daadwerkelijk start gecorrigeerd.
Maar eind juni kon eindelijk het eerste betaalverzoek worden ingediend voor de betaling van
het land, de hand tools, de cleaning en het “simple farm house”.
Ik hoop over ruim een week echt iets daarvan te kunnen zien, ondanks voornoemde
stroperigheid van een Diocese.

Tevens gaan we tijdens die reis de voorbereidingen treffen om voor eind november een bore
hole op zonnecelenergie en een drip system van 5 acre operationeel te hebben. De benodigde
pecunia zijn nu gegarandeerd.
Zodat aan het begin van de Harmatan de coöperatie kan doorgaan met landbouw.
Een bijeenkomst als met het naaiatelier zal er ook met de landbouwers zijn.
Over een toekomstidee.
Hoe ze zich intern denken te gaan
organiseren.
Op basis van die gesprekken gaan
we de volgende fase, inclusief
begroting en fund raising,
organiseren.
De training en begeleiding.
In de hoop dat men in staat is om
verder te denken dan enkel de
oogst van tomaten.
Gaat een, zeker ook voor ons,
boeiend traject worden.
Peter, mocht je dit lezen, ik ga
komende reis kijken of de tijd rijp
is voor jouw ideeën over fruitteelt
en nog verder.

Sociaal trainingsproject
Er leeft bij ons heel sterk het idee dat het economische effect van onze projecten echt ten
goede moet komen aan de juiste groepering en niet aan enkele individuen.
Met de Stichting “Red een Kind” hebben we hierover recent nog eens uitvoerig van gedachten
mogen wisselen.
Liesbeth, nogmaals dank voor je geduldig oor.
We gaan op hun advies ons gezond verstand gebruiken.
Hé, is daar niet weer een link met dat bovengenoemde “anti-managementboekje”?
Er is geen kookboek voor, maar het overleg met de dorpsoudsten Fetentaa is iets waarnaar ik
nu echt uitkijk.

Aanvankelijk eerst zonder Club Beer……..
Men vroeg al naar mijn komst……..
Het wordt voornamelijk luisteren en nadenken…….
Ik ga nu ook geen eigen ideeën melden.
Luisteren en zo nodig vragen.
We mogen weer pionieren!
In ons overgereguleerde vaderlandje tegenwoordig een vies woord.
Overige
Hierboven is al e.e.a. gemeld wat het
resultaat kan zijn van stroperige
organisaties.
Het is opvallend hoe ons team zich
afgelopen jaar heeft ontwikkeld.
De communicatie is verbeterd.
Er wordt meer doelgericht en creatief
gedacht.
Maar ook zij lopen nu aan tegen
voornoemde inherente vertraging in een
organisaties als de Diocese en de
overheid.
In het eerste geval is een complicerende
factor dat enkelen van hen vallen onder
die Diocese en/of NCS.
En de Diocese is niet creatief en proactief.

Het zou geweldig zijn als ze een
zeker mandaat zouden kunnen
verkrijgen.
In ieder geval gaan we met de
UNHCR, als
eindverantwoordelijke voor alles
wat er in het Fetentaa UNHCR
Refugee Camp plaats vindt, het
gesprek aan om meer steun te
verlenen.
Zal een zware dobber worden, want ook de UNHCR is
een grote en logge organisatie. Maar er is een
kentering gaande in denkwijze omtrent integratie van
vluchtelingen in Ghana.
Voor de geïnteresseerden:
https://academic.oup.com/rsq/article/38/2/195/5481166
En we gaan kijken
wat de effecten
kunnen zijn van een
registratie van onze
stichting in Ghana als NGO.
Ook zal er driftig worden gediscussieerd in welke vorm ons
team mag doorbestaan. Er zal meer onafhankelijkheid nodig
zijn om alle ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden
zonder iedere keer te worden afgeremd.
Al met al dienen we ons steeds meer te verdiepen in
structuren in Ghana.
En in post-koloniaal Afrika in het algemeen. Afgelopen
weken nog een interessant boek van een Keniase filosoof
over dit onderwerp tot me genomen.
We gaan ervoor!
Het is in onze opinie niet
verantwoord om niet mee te
werken aan de mogelijkheden
om eigen bevolking op
verantwoorde wijze gebruik te
laten maken van een ongekend
rijk continent.
Ook als we ons voor de eenvoud maar even beperken tot kamp
en community van Fetentaa.
Binnen ons netwerk is ook nog de Rotary Club Sunyani East. In
januari bezocht.
Mijn eigen club in Ermelo heeft nu ons project voor komend
jaar geadopteerd en we gaan met de club in Sunyani bespreken
wat de mogelijkheden van een samenwerking in Fetentaa kan
zijn.
Contact met de clubvoorzitter is al gelegd.
Boeiend!

Tot zover de stand van zaken.
Gelardeerd met absoluut persoonlijke ideeën.
Maar vanuit het doel om kinderen een kans te geven op een toekomst.
Met de middelen die ons ter beschikking staan.

“The most valuable thing a teacher can impart to children is not knowledge and understanding
per se but a longing for knowledge and understanding, and an appreciation for intellectual
values, whether they be artistic, scientific, or moral. It is the supreme art of the teacher to
awaken joy in creative expression and knowledge. Most teachers waste their time by asking
questions that are intended to discover what a pupil does not know, whereas the true art of
questioning is to discover what the pupil does know or is capable of knowing.”
Albert Einstein

