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Onze vierde nieuwsbrief.
Ook dit keer weer als opmaat voor de dagelijkse “deeltjes” die hopelijk weer worden verzorgd
tijdens de komende ruim twee weken durende reis naar Ghana vanaf woensdag 15 april.
Sinds de laatste nieuwsbrief van 3 augustus 2019 is er weer veel gebeurd.
Niet in de laatste plaats door en tijdens de inmiddels alweer drie gemaakte reizen naar Ghana.
Onderwijs
Onderwijs voor kinderen in Ghana is en
blijft ons hoofddoel. Al onze
inspanningen hebben tot doel dat fonds te
realiseren waaruit leningen kunnen
worden verstrekt t.b.v. schoolgelden.
Zie hiervoor ook het schema in
Nieuwsbrief 2019/2.
September jl. hadden we met de Vicar
General van de Diocese of Sunyani nog
een indringend onderhoud, dat dat fonds
een extreme urgentie had.

En dat de Diocese als
projecteigenaar dat
fonds met hoge
prioriteit diende te
realiseren.
Tot nu geen actie!
Ook de daartoe
dienende financiële
stroom vanuit de
projecten diende met
de partijen te worden
geregeld.

Wederom stilte……
Over de oplossing zie “Overige”.
Ook dit jaar zullen weer 10 studenten kunnen starten met
een senior high school.
Enkele details volgen verder in deze nieuwsbrief.
Ook leerlingen die soms niet beter hebben dan een nietvoltooid gangetje in een incompleet huis als klaslokaal,
moeten een kans krijgen.

Voeding
Over de voeding is geen nieuws te
melden.
Of het moet zijn, dat we een plan
hebben om een project te starten met
schooltuintjes.
Dit om kinderen meer bewust te laten
omgaan met groenten. Omdat het
Ghanese menu een betere balans kan
gebruiken.
De eerste contacten zijn gelegd, maar de ideeën zullen worden ingebouwd in het
landbouwproject.
Sport
In de laatste nieuwsbrief ging het
vooral over de kwaliteit van het
veld.
Dat is nog steeds een aandachtspunt.
Het veld is geëgaliseerd. Het planten
van gras is echter mislukt. Niet
omdat een rijschoolhouder uit de
buurt het veld meende te mogen
gebruiken als oefenterrein….
Maar nu is een hek om het veld een
noodzaak gebleken.
Zoals op de foto.

Maar voor hoeveel trainende teams eigenlijk.
En dat bleek een probleem. Ouders waren (nog) niet bereid om hun kinderen op regelmatige
basis in een team te laten trainen.
Derhalve hebben we het voor het hek gereserveerde geld nog even veilig geparkeerd. Tot de
sportclub in Fetentaa heeft bewezen een levensvatbaar concept neer te zetten.
E.e.a. is tijdens het bezoek in
december, en zeker in januari,
met de clubleiding
doorgenomen. We hebben
voorwaarden gesteld: bewijs
dat je een substantieel aantal
kinderen met training de
beoogde structuur en
veiligheid in het kamp geeft.
Niet alleen met “Fun Games”
als in december.

Waarbij hun
inventiviteit om de
games te koppelen aan
een bloedtransfusieactie
wel weer treffend was.
Die
combinatiebereidheid
willen we in de loop van
het jaar gaan gebruiken
om het trainen in
hygiëne en gebruik van
sanitair te larderen met
sportactiviteiten. Een
bewezen concept,
waarover verder meer.

Uiteraard is er weer een noodzakelijke
hoeveelheid uit Nederland gesponsorde
gebruikte sportkleding op de reizen
meegenomen en overhandigd.

En al die
kleding wordt
echt in
teamverband
gebruikt.

Hartecho’s van kinderen
In augustus hebben we een
onderhoud gehad met de
administrator van het Holy Family
Hospital in Berekum.
Ons voorstel was om i.s.m. Save a
Child’s Heart tien kinderen te
echoën en er drie te selecteren voor
een ingreep in Holon in Israël.
Men had daarover nagedacht en
toen maar besloten, dat er nu geen

haast was. Over een paar jaar zouden ze
in Berekum in staat zijn om daar in een
“Cardiologic Center” zelf hartchirurgie
te kunnen uitvoeren. Dus ook wel bij
kinderen………….
Na dit blijk van megalomanie was het
verstandig ons idee in Berekum maar
even niet verder te bespreken. We
hebben hoop dat we nog eens een
hospitaal in Ghana tegenkomen met
meer realiteitszin.
Het idee is niet uit ons denken weg te
branden.
En mogelijk hebben we tijdens onze
recente reis in januari een opening
gevonden.
Onze ECG training in het Holy Family
Nursing and Midwifery Training College in Berekum. Bedoeld voor verpleegkundigen, maar

er waren ook twee artsen bij, omdat ze
geïnteresseerd waren. We waren onder de
indruk van ze. En hun inzet.

Overigens, de hele groep was
indrukwekkend en we hebben
een heleboel geleerd over les
geven in Ghana.
En zij van ons.
Mogelijk dat deze twee voor
ons een opening kunnen gaan
betekenen voor voornoemd
niet-uit-ons-denken-weg-tedenken idee.
Los daarvan hebben we toch nog wat technische problemen op te lossen met onze
echomachine en probe.

Naaiatelier
Het atelier was fraai verbouwd.
De sleutel is overhandigd.
Maar tijdens het bezoek in augustus was het teamaspect nog niet compleet.
Er is uitvoerig met de leidster gesproken en in
december bleek zij zelf een aantal niet-coöperatieve

leden van de groep te hebben
verwijderd.

En er was een kleine productie van schooluniformen in gang.
Men had echter nog wel wat dingen nodig.
Het lijstje wat later werd overhandigd bleek ook items te bevatten die al een keer waren
verscheept en in de container op het terrein zouden zijn bewaard.
Dus…..
Prima lijstje, maar lever ons ook een lijst van de inhoud van de container.
Gaat weer boeiend worden.
Maar er lijkt in die groep nu wel leiding te zijn.
Landbouw
Dit in tegenstelling tot de landbouwgroep in het kamp.
Het project kon in 2019 met de Diocese of Sunyani als projecteigenaar van start gaan.
Het gebruik van het land werd zeker gesteld. Op traditionele wijze in een ‘sod cutting
ceremony”. Waarbij op een vroege ochtend op het veld de voorouders van Fetentaa werden
aangeroepen.

En de grond begoten werd
met Schnapps.

Waarna het gebruik van het land aan ons als stichting is overgedragen. En waarbij de
voorouders ons nu zullen steunen en beschermen.
Dit alles is met As-Pro-Vi, de landbouwcoöperatie in het kamp, uitvoerig besproken.
Ook wederom de constructie en het doel.
En dat het hun eigen
bedrijf hoorde te gaan
worden.
De
handgereedschappen
zijn aangeschaft en er
is een start gemaakt
met de bouw van het
farm house.
De start van de
irrigatie is verlaat
omdat door een
langere regenperiode
in 2019 de weg naar
het land niet bruikbaar
was voor zwaar materieel.
Inmiddels is opdracht gegeven de boring en het eerste deel van het drip systeem te realiseren.
Al snel na de daadwerkelijke start kwamen van de coöperatie de eisen om ze te voorzien van
voedsel. Zonder eten zouden ze niet op het land kunnen werken.
En het land was wel erg
ver van het kamp. Dat
de farmers van het
nabijgelegen dorp
Fetentaa grotere
afstanden te voet
aflegden, was geen
tegenargument.
En transport was toch
noodzakelijk en

derhalve is van het reserve-budget
een driewieler aangeschaft.
Het “cleanen” van het land is
geregeld, grotendeels met externe
en door het project betaalde
krachten. Mede georganiseerd door
de Chief van Fetentaa.

En zo kon de coöperatie de eerste maïs zaaien en verbouwen.
Tot eind 2019 er een ongeval was met de driewieler.
Waarna plots niemand meer wist wie de driver was.
En er acht individuën compensatie eisten omdat men toch voor de “white man” werkte…….
Van enig leiderschap was toen niets meer te bespeuren, terwijl het “geheugenverlies” het
enige collectieve was.
Na vele vruchteloze uren overleg met de groep hebben we toen moeten besluiten de steun
binnen het project voor deze groep te beëindigen en het project voort te zetten met het andere
deel van onze doelgroep in deze: het nabijgelegen dorp Fetentaa.
De opbrengst van de
eerste maïsoogst is
uiteraard nog wel
voor de groep.
Maar daarna kunnen
zij geen gebruik meer
maken van het land en
de werktuigen.
Aangezien het project
ten doel had om
schoolgelden voor
hun eigen kinderen uit
eigen inkomsten te
genereren, hebben we
tevens moeten
besluiten het aantal
studenten uit het
kamp met 5 te
verminderen en dit
aantal onder te brengen in het dorp Fetentaa.
Vanaf december 2019 heeft overleg met de Chief en oudsten van Fetentaa
plaats gevonden.
Zij omarmen het concept en in januari is een groep van tien landbouwers
geselecteerd onder leiding van de Queen Mother.
Zij gaan nu een
officiële
coöperatie vormen
om op korte
termijn
daadwerkelijk te
starten.

Zoals de plannen nu liggen zullen ze eerst op het land starten, zoals ze gewend zijn.
We zullen ze nauw volgen om te gaan inventariseren welke problemen ze gaan ervaren, welke
ideeën ze zelf gaan ontwikkelen en welke toekomstplannen ze zelf hebben.
Einddoel voor ons blijft de input in voornoemd fonds voor schoolgelden.
In de loop van het jaar gaan we proberen o.b.v. de geconstateerde problemen en wensen meer
structurele organisatorische en technische steun te bieden.
Tevens zal een systeem worden ontwikkeld om inzicht te krijgen in de lokale en regionale
markt en alle aspecten daarvan.
Pas wanneer dit alles beter in kaart is gebracht zal in 2021 een eerste zet worden gedaan om
het project meer regionaal te gaan uitbreiden. Waarbij individuele deelnemers uit het kamp
uiteraard ook welkom zijn. Met behoud van ons primaire doel.
Dat plan zal echter grotere investeringen vergen, waarvan een deel is gebaseerd op uitbreiding
van irrigatiemogelijkheden.
Rotary Club Ermelo heeft besloten om het project hierin te steunen, waarbij een en ander door
middel van een Global Grant van Rotary Foundation in samenwerking met Rotary Club
Sunyani Central zal kunnen worden gerealiseerd.
Met de club in Sunyani is al een
intensieve band ontstaan.
De ontmoetingen zijn zowel formeel

als ook informeel.
Het andere deel van de investeringen zal
berusten op het trainen van een of twee mensen
ten einde groepen landbouwers in het regionale
project te kunnen begeleiden in organisatie en
marktonderzoek en marktwerking.
Dit plan zal binnenkort verder worden
uitgewerkt.
Als opstart voor de samenwerking met het dorp
Fetentaa en de RC Sunyani Central is in 2020 in
het dorp uitbreiding van watertappunten en
sanitatie gepland. RC Ermelo is dit jaar actief in
de fondsenwerving hiertoe.
De exacte vorm van dit project is op dit moment
nog een punt van discussie en zal mede worden
bepaald door de inbreng van meerdere partners in Nederland en Ghana die hierin nu worden
betrokken.

Het plan is om dit deel van het project eind 2020 te hebben afgerond en overhandigd aan
Fetentaa.
Zodra hierover meer bekend is, volgt meer nieuws.
Sociaal trainingsproject
Op dit moment niet veel nieuws .
Wel wordt op dit moment gedacht om de bij bovengenoemd waterproject in Fetentaa
noodzakelijke training in hygiëne en sanitatie onder dit hoofdstuk onder te brengen.
Gebaseerd op ervaringen in soortgelijke projecten elders in Ghana, bestaat het plan dit te
combineren met sportactiviteiten. Dit wordt een onderdeel van het bezoek in Accra april a.s.
Samenwerking in dit deel van het project met de sportclub in Fetentaa lijkt voor de hand te
liggen.
Overige
De rol van de diverse partners in Ghana is al meerdere keren ter sprake geweest. Nee, er zijn
geen malversaties, maar de voortgang van onze projecten ondervindt vaak ernstige vertraging
door m.n. de werkwijze van de Diocese of Sunyani.
Ook de mogelijkheden om projectontwikkelingskosten te kunnen declareren zijn minimaal in
de huidige constructie en onze particuliere mogelijkheden hierin zijn eveneens
verwaarloosbaar geworden.
Tijdens de afgelopen reizen is met ons team in Ghana uitgebreid gesproken over het oprichten
van een lokale NGO gebaseerd op dit team.

Het feit dat twee potentiële leden van de nieuwe NGO in dienst zijn van de Diocese of
Sunyani was een hobbel waarover alle leden het eens dienden te zijn. In het Ghanese systeem
een niet onbelangrijk probleem.
Het tweede probleem was, dat de bisschop van Sunyani het idee zou kunnen krijgen hiermee
een stuk controle kwijt te raken. En hiërarchie is een onlosmakelijk kenmerk van het “Ghana
system”.
Er was dus veel diplomatiek overleg met alle partijen nodig.
Maar uiteindelijk is er een ploeg
gevormd die nu nog beter met elkaar
communiceert en de bisschop van
Sunyani heeft groen licht gegeven,
waardoor onze slagvaardigheid is
toegenomen zonder dat de huidige
samenwerking in gevaar is gebracht.
Het team is nu bezig om zich officieel
als NGO in Ghana te laten registreren.
Deze zusterorganisatie zal een
bankrekening openen via welke we dan
de financiële transacties zullen
uitvoeren en waarbij wij de
mogelijkheid hebben om online inzicht in alle transacties te krijgen.
Een van de eerste taken van ze zal worden het opzetten van het zo vaak genoemde fonds voor
schoolgelden. Tenslotte zullen op
korte termijn hiervan 5 kinderen uit
het dorp van Fetentaa moeten
profiteren.
Ook de verdere uitvoering in Ghana
van onze projecten zal hun taak gaan
worden.

Kortom, er is weer veel bereikt en
we hebben weer veel geleerd.

“We cannot solve our problems with the same thinking we used
when we created them.”
Albert Einstein

