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In Nieuwsbrief 2020/1 werd nog opgewekt een reis naar Ghana aangekondigd vanaf 15 april.
Die nieuwsbrief was bedoeld als opmaat voor de dagelijkse “deeltjes” van die reis.
Vlucht en hotels waren al geregeld.
Alleen…………
En dus hebben ook wij in
onze projecten het
“thuiswerken” moeten
hanteren.
WhatsApp werkt meestal
goed, maar
videoconferencing is immer
een ware uitdaging met het
Ghanese internet.
Bovendien is het bereik in
Ghana buitenshuis vaak beter
en dat levert iedere keer weer

een boeiende kakofonie op van overheersende
“achtergrondgeluiden”, waarin verkeer en vooral
luid kakelende kippen de boventoon voeren.
Couleur locale in optima forma!
Het voordeel van de situatie was wel, dat men in
Ghana nu niet dingen kon uitstellen in afwachting
van onze aanwezigheid. Het ontwikkelen van
eigen initiatief en een verbeterende coördinatie
binnen het team was een verrassend effect.
Waarbij aangetekend dient te worden dat men er wel vanuit ging dat eerst een probleem of
opdracht voltooid diende te zijn alvorens een volgend doel werd voorbereid.
Werkt wel eens, zeg maar “meestal”, vertragend, maar van die cultuur zijn we ons volkomen
bewust.
Verderop in deze nieuwsbrief meer over deze positieve ontwikkeling.

Die toename van eigen initiatieven en eigen inzichten leverde ook een continu verbeterend
inzicht op in hoe onze doelen dienen te worden bereikt.
En probeer dan zowel je team in
Ghana als ook onze mensen in
Nederland maar weer eens uit te
leggen waarom je de koers voor
de zoveelste keer weer even een
beetje hebt moeten corrigeren om
uiteindelijk wel hetzelfde doel te
bereiken.
Zie bijgevoegd plaatje wat een
voor mij ongebruikelijke
“managementtrainingachtergrond”
heeft.
En toch is dat nu precies wat we al
jaren doen: het doel, onderwijs
voor kinderen in Ghana, niet uit
het oog verliezen terwijl de weg
daar naartoe frequent dient te
worden gecorrigeerd o.b.v.
inzichten die zich ontwikkelen, gevoed door een niet aflatende stroom aan “introductie” in de
cultuur en valkuilen in Ghana.
Ik heb het al vele malen verkondigd: aan het eind van het traject hebben wij het meeste
geleerd.
En misschien moeten we die uitspraak van Albert Einstein, waarmee nieuwsbrief 2020/1 is
afgesloten, ook in dat licht gaan zien:
“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them”.
Voor de inhoud van deze nieuwsbrief hanteer ik weer de volgorde van de vorige om enige
continuïteit te creëren.
Onderwijs
Over het aspect onderwijs is op dit moment weinig te melden. We bereiden de jaarlijkse start
weer voor om tien studenten een Senior High School opleiding te laten starten. Dit jaar vijf uit
het kamp en vijf uit het dorp Fetentaa. Zie ook Nieuwsbrief 2020/1.
De Diocese is na deze kleine koerswijziging opvallend stil gebleven, maar de
verantwoordelijkheid zal in de loop van dit jaar meer voor ons team in Ghana zijn.
Zie ook verderop onder “Overige”.
Tevens hebben we aangekondigd, dat vanaf dit jaar de jaarlijkse korting zal worden toegepast
van de bijdrage voor deze opleiding. Er is bij de start van de diverse projecten bedongen, dat
deze in zes jaar in staat zouden moeten zijn om de benodigde gelden zelf te genereren en
onafhankelijk te worden van de bijdrage die wij met sponsorgelden jaarlijks inbrengen.
Gezien de ontwikkelingen en als “signaal” naar alle deelnemers zullen wij vanaf dit jaar onze
financiële bijdrage afbouwen in zes jaar. Tevens zal de financiële steun voor schoolgelden

meer het karakter van een lening dienen te krijgen dan het nu door ons gehanteerde
sponsorschap.

Dit n.a.v. vele adviezen uit Ghana en gebaseerd op wat in Ghana gebruikelijker is.
Het beheer van het te ontwikkelen fonds voor leningen zal worden ondergebracht bij onze
Ghanese zusterorganisatie “Support 4 Ghanaian Kids”.
Voeding
Ook in deze nieuwsbrief is er weinig te melden.
Of het moet zijn dat in het kader van het landbouwproject voor
Fetentaa nu met de vertegenwoordiger van de MOFA
(Ministery of Food and Agriculture) wordt gezocht naar een
optimaal palet van landbouwproducten om de eenzijdigheid van
de voeding in het dorp te doorbreken en verbeteren.
Maar het zal nog heel veel tijd gaan kosten voor nevenstaand
voorbeeld ook maar enigszins zal zijn benaderd.
Misschien dat het in vorige nieuwsbrief al vermelde
schooltuintjes-project hierbij behulpzaam kan zijn.
Maar zoals al in de inleiding is aangestipt, we moeten
voorzichtig zijn met teveel tegelijk te willen initiëren.
Meer hierover in “Landbouw”.
Sport
Helaas zijn de sportactiviteiten in het Fetentaa UNHCR Refugee Camp door de Covid-19
pandemie bijna volledig tot stilstand gekomen.
Ook trainen binnen de grenzen van de ook in Ghana ingestelde social distancing is niet
gecontinueerd. Of alleen de pandemie daaraan debet is, is de vraag. We hebben bij de leiding
van de sportclub daar wel de eis neergelegd, dat we haalbare initiatieven van ze willen zien
alvorens onzerzijds het sportproject verder wordt ondersteund. Een vraag die er eigenlijk voor
die tijd ook al lag.

Hartecho’s van kinderen
Ook hierin stilte.
Onze probe is nog steeds defect en het
ontbreekt ons aan de financiële middelen
om zelf een nieuw exemplaar aan te
schaffen.

En het zou zo
geweldig zijn om
weer eens zo’n
wachtkamer voor
ons te zien.
En de mogelijkheid
daarvoor lijkt zich
na de ECG cursus
van januari jl. wel
voor te doen: onder
de deelnemers
waren naast verpleegkundigen ook twee enthousiaste artsen die geïnteresseerd lijken.
Zie ook hiervoor Nieuwsbrief 2020/1.
Tja, ook wij lopen nu even tegen onze materiële grenzen aan, maar blijven hoopvol en willen
het idee nog steeds niet loslaten.
Naaiatelier
Informatie uit die groep is nog steeds mondjesmaat.
We wachten nog steeds op een concept businessplan.
Zodra echter de covid-19 maatregelen in Ghana actief werden,
waarbij ook mondkapjes waren
inbegrepen, is er via de
UNHCR een opdracht gegeven
aan de groep om mondkapjes te
produceren.
En dat was een succes.
Het kamp en de school zijn
voorzien.
Uiteraard moest alles weer
officieel worden overhandigd
met de bekende geposeerde
plaatjes voor de PR!

Op dit moment lopen
onderhandelingen over een
voortzetting van deze activiteit.

Landbouw
Het plan voor het landbouwproject in Fetentaa is in Nieuwsbrief 2020/1 uitvoerig
gepresenteerd.
Maar ook hierin zijn om uiteenlopende redenen aanpassingen noodzakelijk gebleken.
Het oorspronkelijke plan was mede
met medewerking van Mr. Linus Yaw
Opoku in de steigers gezet.
Hij was hoofd projectontwikkeling van
de Diocese van Sunyani maar woonde
al enige tijd in Cape Coast i.v.m.
terminaal nierfalen waarvoor hij twee
keer per week daar aan de dialyse
moest.
Ondanks die slopende ziekte was hij
geïnteresseerd in het project en had al
een concept plan ontworpen.
Diverse malen hebben we met hem in
zijn huis in Cape Coast mogen
overleggen, waarbij de
indrukwekkende stapel
medicijnverpakkingen die tussen ons

op de tafel lag, niet belemmerde maar ons iedere keer weer bewust maakte van zijn inzet
ondanks zijn ziekte.
Tot hij enkele maanden geleden werd terug gereden van Sunyani naar Cape Coast en een
vrachtwagen voor hem een deel van de lading verloor……………
Zijn uitgestelde begrafenis heeft zeer recent plaats gevonden in zijn geboortestreek in de Volta
Region.
En toen kwam ook nog even die pandemie.
Met alle sociale, maar ook economische gevolgen voor Ghana en zeker ook voor een
kwetsbaar dorp als Fetentaa.
Het landbouwproject in zijn oorspronkelijke vorm was in 2020 niet meer goed te
verwezenlijken.
Maar in de ontstane situatie hebben we
wel een aantal uitgangspunten voor de
gemodificeerde aanpak geformuleerd:
-social distancing is in de Ghanese
cultuur een schier onmogelijke zaak.
Zeker als je bedenkt dat een groot deel
van het leven plaats vindt op lokale
markten waar de onderlinge afstand
eerder 1,5 centimeter dan 1,5 meter is.
-de economische impact van de
pandemie is in het algemeen in de arme
gebieden ingrijpender dan in de meer
welvarender situaties. En Fetentaa is
grotendeels afhankelijk van hun
tomatenproductie waarvoor ze meestal veel te weinig betaald krijgen door de grotere
opkopers op de Ghanese markt. De kans dat die bron van inkomsten volstrekt onvoldoende
zou worden, leek reëel.
- de kans dat Fetentaa mede daardoor een serieus voedselprobleem zou krijgen is groot. Met
daarbij nog de verwachting dat de eenzijdigheid van het voedselpakket alleen maar
serieuzere vormen zou aannemen.
- tot nu gangbare concepten van projecten waarbij kleinere gemeenschappen en individuen
een toegang tot nationale en internationale markten zouden moeten krijgen, hebben ook het
nadeel dat diezelfde doelgroepen afhankelijk gaan worden van de grillen op voornoemde
markten waarin vaak andere belangen van o.a. aandeelhouders een rol spelen. Met als
gevolg dat de gecreëerde afhankelijkheid uiteindelijk een negatief effect blijkt te hebben
voor die kwetsbare doelgroep. Onafhankelijkheid om in ieder geval toegang te hebben tot
noodzakelijke en verantwoorde voeding lijkt o.i. een primair doel.
En zo ontstond het idee om in deze covid-19 situatie het oorspronkelijke plan aan te passen.
Als we nu eens alle agrariërs in Fetentaa gecoördineerd een i.s.m. de MOFA bepaald
gebalanceerd palet aan agrarische producten laten produceren, naast uiteraard de tomaten,
waaraan Fetentaa zo gewend is.
Als we die producten nou eens centraal in het dorp laten opkopen om ze daarna ook weer
gecoördineerd in het dorp te distribueren en te verkopen.

Dan zou uiteindelijk Fetentaa onafhankelijk kunnen zijn om de eigen noodzakelijke en
verantwoorde voeding te garanderen en vanuit die situatie zo mogelijk verder te groeien.
Dan zou Fetentaa minder afhankelijk zijn geworden van alle grillen van buitenaf.
Dan zou de migratie van het covid-19 virus beter kunnen worden gecontroleerd, dit in
combinatie met dat andere project: het waterproject.
Om logistieke redenen hebben we echter het landbouw- en waterproject weer moeten
scheiden en er weer twee projecten van gemaakt.
We zijn nu druk bezig om de voorbereidingen voor dit “Food for Fetentaa” project af te
ronden en op korte termijn te kunnen starten.
Fetentaa zelf heeft het plan enthousiast omarmd maar wilde pas later dit jaar starten om eerst
de gelegenheid te hebben de al gestarte tomatenproductie af te ronden. En die tomatenoogst
lijkt dit jaar tegen te vallen door een slechte start als gevolg van watergebrek eerder dit jaar.
De noodzaak lijkt hierdoor alleen maar intensiever.
Water, Sanitation and Hygiene: WASH.
In Nieuwsbrief 2020/1 is al aangekondigd dat in 2020 een start zal worden
gemaakt met uitbreiding van watertappunten en sanitatie in het dorp
Fetentaa om daarna irrigatie te realiseren in het uitgebreidere
landbouwproject.
Rotary Club Ermelo heeft in haar jaarplan voor de komende twee jaar
opgenomen dit project te dragen.
Op dit moment is de belangrijkste vraag
welke vorm de start van het WASH project
dient te krijgen. Welke vorm van sanitatie.
Via Water for Life zijn we in contact
gekomen met de organisatie Beyond the
Goalpost in Accra en de afdeling van Ghana
Water company Limited die
verantwoordelijk is voor water in de
gebieden met lage inkomens. Dus de arme rurale gebieden zoals Fetentaa.
Samen met ons team in Ghana is er een overleg gestart en zijn contacten gelegd.
En dan wordt het probleem weer eens lekker complex en
interessant. Zoveel verschillende mogelijkheden met allemaal hun
eigen pro’s en contra’s.
Ik zal hier geen samenvatting geven van de verschillende
technieken van Ghanese sanitaire voorzieningen.

Maar ons doel is een verbeterde hygiëne en het voorkomen dat de straat als “sanitair” wordt
gebruikt.
Ja maar dat zullen ze toch niet doen?!

Waarom dan dit soort acties?
In het boeiende overleg wat we met
alle bovengenoemde partijen een
keer in een video conferencing
mochten hebben, is afgesproken
eerst de situatie in Fetentaa beter te
inventariseren.
Er zou een waterboring zijn en
volgens de Chief toiletten op
scholen…….
Het team is een ochtend met een
nana van Fetentaa door het dorp
gegaan en heeft voor elkaar
gekregen situaties te zien, die men liever niet had willen tonen.
Plaatjes en kort commentaar:
er is éen boring, capaciteit nog
onbekend, aan de rand van het dorp
voor 5000 á 6000 inwoners.

En die boring verzorgt 4
tappunten die ieder dagelijks 150
á 200 huishoudens van water
moeten voorzien. Mensen moeten
grote afstanden lopen met bakken
water op het hoofd….

En verwacht nu niet dat in dat
geultje alleen water stroomt als het
regent.

En waar “dat andere”
dan vandaan komt…..
een “openbaar toilet”.

Commentaar overbodig…

En die toiletten die in de schooltjes
aanwezig zouden zijn, worden buiten
schooltijd volop gebruikt door nietleerlingen.
Mensen betalen voor het gebruik van water
en dat geld is bedoeld voor onderhoud en
uitbreiding van het systeem.
Er is in ieder geval een omheind “officieel”
gebouwtje voor de verantwoordelijken.
Maar niemand te zien. Het zijn mensen van
buiten het dorp.

En er
gebeurt
niets……

We hebben afgesproken eerst inzicht te krijgen wie nu voor dat “onderhoud” verantwoordelijk
is en dan te overleggen hoe dat bij ons project verbeterd kan worden.
Daarna zal ook een keuze gemaakt moeten worden voor het sanitaire systeem.
En uiteraard gaat de training van e.e.a. aangepakt worden. Beyond the Goalpost heeft daarin
goede ervaringen op een ludieke manier met gebruikmaking van sportevenementen.
Nog veel te doen.
Één ding lijkt wel duidelijk: er is behoefte aan een tweede boring.
Ter afsluiting nog één plaatje van een “sanitaire voorziening”, zeg maar openbare schijtplek,
om nooit meer te vergeten, dat aan deze situatie een einde moet worden gemaakt….

Sociaal trainingsproject
op dit vlak nog niets concreets te melden.
E.e.a. is nu eerst in afwachting van het landbouw- en WASH-project.
Overige
Ons team in Ghana.
In de vorige nieuwsbrief is al aangekondigd dat zij zich officieel zouden laten registreren als
NGO in Ghana om op die wijze ook als een legale partner van ons daar te kunnen optreden.
De meeste dingen gaan in Ghana niet snel.
Dus ook dit proces niet.

Maar 17 augustus jl. was het dan
eindelijk zover: “Support 4
Ghanaian Kids” was officieel
geboren.
Naam en logo vertonen veel
overeenkomst met die van onze
stichting.
Dit om de nauwe band te
benadrukken.

Ook de twee mensen die in dienst zijn van de Diocese van Sunyani hebben besloten officieel
lid te worden van deze NGO. Zie ook hiervoor Nieuwsbrief 2020/1.
Het feit dat ze deze stap hebben genomen onderstreept de betrokkenheid die zij in onze
projecten voelen.
Zij zullen ook de officiële partner worden in de nu in-de-steigers-staande projecten.
Dit jaar hebben ze aangetoond in toenemende mate gecoördineerd te overleggen en
initiatieven te ondernemen. Misschien ook geboren uit noodzaak, omdat wij nu alleen van
grote afstand “aanwezig” kunnen zijn.
En met die “viraal-noodzakelijke gebondenheid aan eigen landsgrenzen” is dit jaar ook de
onderlinge communicatie verbeterd.
Een van de eerste klussen zal nu ook die al zo vaak gememoreerde oprichting van dat fonds
voor leningen van schoolgelden gaan worden.
Al met al is dit weer een lange nieuwsbrief geworden. Er is in die schijnbare covid-19 stilte
vreselijk veel gebeurd.
Alles om uiteindelijk toch ons doel te bereiken: kinderen in Ghana hebben, net als alle
kinderen op deze wereld, recht op onderwijs.

“A hundred times every day I remind myself
that my inner and outer life are based on the
labors of other men, living and dead, and
that I must exert myself in order to give in the
same measure as I have received and am still
receiving.”
Albert Einstein

