dinsdag 3 oktober 2017
Over vier dagen is het
weer zover.
De laatste reis naar
Ghana is ongebruikelijk
lang geleden.
Maar het contact in de
tussentijd was
intensiever dan ooit.
En dus is het tijd om
maar weer een serie
“deeltjes” te starten.
Nu zittend in m’n
tuinhuisje, kachel aan en de wand gevuld met al die herinneringen….
Herinneringen……
Zie ook al die vorige reisverslagen…..
http://www.support4ghanesekids.com/activiteiten-agenda

Deze reis zal drie weken in beslag nemen.
Zaterdag eerst met KLM naar Accra vliegen om één nacht in ons favoriete hotelletje
Somewhere Nice te verblijven.
Mogelijk staan m’n schoenen daar nog, die ik in april een klein beetje was vergeten….
Tony staat ongetwijfeld zaterdagavond aan het vliegveld, dit keer met het busje en
driver van het Holy Family Hospital in Berekum.
St Mary’s Hospital in Drobo is een pietsie uit het beeld verdwenen.
Men vond het niet zo aangenaam toen Henk en ik na de nodige jaren investeren in
training en spullen vragen gingen stellen wat ze er zoal mee deden en zo.
Toen waren we niet zo welkom meer.
Voor ons geen probleem. We hebben er een hoop geleerd en de twee jongens die we
hebben opgeleid, zijn zo goed geworden, dat die wel eens zouden kunnen “verdwijnen”
in het trainingsprogramma wat we samen met de KNUST, de universiteit in Kumasi, aan
het ontwikkelen zijn.
Kom ik later ongetwijfeld op terug.
Zondag reizen we dan met dat busje door naar Berekum. Met alle koffers!!!!
De oktoberreisgroep van het Christelijk College Nassau-Veluwe te Harderwijk volgend
die de reis met de V.I.P. bus, begeleid door Tony, zullen maken.
Weer goed voor deze plaatjes:

Ook al die
Afrikaansneringdoenden
onderweg bij
tolhuisjes.

Om maar te zwijgen van
de typisch-Afrikaanse
wijze van gebruik van
de beschikbare
transportmiddelen.

In Berekum zullen we in het Ben Rose Hotel verblijven.
Op ludieke wijze door Tony en Richard “geregeld”.
Een klein lokaal hotel.
Volgens Tony, en ik heb geleerd hem daarin te vertrouwen, prima kamers.
Geen andere gasten, hetgeen het onderling contact alleen maar ten goede kan komen.
En dus ook de mogelijkheid om daar met onze Ghanese vrienden eens een barbecue te
organiseren!!!
Ik heb begrepen dat hij ook een private cook had geregeld!
Geweldig!
Het menu zal weer bekend
voorkomen, waarbij je
meestal, een week later over
de markt kuierend, daar
etenswaren ziet liggen die je
“absoluut niet zal gaan
nuttigen”.

Je daarna realiserend, dat je dat al een
week eet en het nog lekker vindt ook!

In het hotel is geen WiFi, als er
wel WiFi is dan werkt het
meestal niet, dus het contact
met het thuisfront zal via een
mobile router met local SIM
card weer pplaats vinden,
terwijl een batterij iPhone’s het
contact met al onze vriendan
daar gaat waarborgen.

Het busje van het Holy Family Hospital hebben we die weken ter beschikking.
Wat staat er zoal op het programma?
Uiteraard onze
studenten aan de senior
high schools.
We zullen ze weer
ontmoeten.
Ongetwijfeld een warm
weerzien.
Ze vorderen geweldig
en zullen komend jaar
hun schoolopleiding in
juni voltooien.
Ik ben benieuwd naar
de nieuw gestarte
groep.
De nieuwe regering in
Ghana heeft de
verkiezingsbelofte waar
gemaakt dat nieuw
startende leerlingen
geen school fee voor een senior high school meer hoeven te betalen. Wel nog de
onkosten als boeken en huishoudelijke dingen voor het verblijf op het internaat.
We gaan met Gregory en bisschop uitgebreid praten hoe wij daarop zullen inspringen.
Overigens, onze twee commerciële projecten als de naaigroep en het landbouwproject
zullen op korte termijn echt actief zijn. Dat betekent dat zij een bijdrage in school- en
voedingskosten gaan betalen, waarbij wij ons in zes jaar in jaarlijkse stappen daaruit
volledig zullen terug trekken.
Nog een hele klus!
En er liggen nog een paar vragen hoe de echte weeskinderen in het kamp, ca 30(?),
financieel gesteund moeten gaan worden.
En we zijn de afgelopen jaren een paar keer geconfronteerd met vragen wanneer “onze”
studenten plots ziekenhuishulp nodig bleken te hebben. Tot nu hebben we daarop
geantwoord, dat we die mensen sponsoren in de opleiding, maar niet hebben
“geadopteerd”. Toch een interessante vraag hoe we dat in het geheel van onze projecten
zouden kunnen inbouwen.
Komende week zal Annelies zich verder gaan bezig houden met een “art” project.
Schilderen en tekenen is in het kamp niet zo gebruikelijk, mede omdat materiaal schaars
is.
En toch lijkt het boeiend om een groep kinderen hun belevingswereld op die wijze te
laten uiten.
Vergeet niet dat het een vluchtelingenkamp is met ook op kinderleeftijd
getraumatiseerde wezentjes.
De primary school in het kamp heeft in persoon van Benjamin alle medewerking
toegezegd.
Ik denk dat het ons diep zal raken.
Jullie worden met de komende “deeltjes” ook daarvan op de hoogte gehouden.

En dan die twee projecten.
Allereerst het naai atelier.
Zie ook onze vorige verslagen.
Een zeer gemotiveerde groep
mensen.
Ze hebben al een opdracht om
schooluniformen voor de Sacred
Heart Senior High School in
Nsoatre te leveren.
Hoe dat met andere scholen gaat
is nog afhankelijk van het nieuwe
regeringsbeleid waarbij de
senior high schools nu meer
onder de overheid zijn gaan
vallen.
We gaan in ieder geval met ze overleggen hoe hun ontwerpen enigszins aangepast
zouden kunnen worden aan de westerse visie van mode. Het zoeken in Nederland naar
een markt daarvoor gaat onverminderd door!!!!
Ook zullen we kijken of onze container, die nog steeds in Sunyani staat, naar het kamp
kan worden vervoerd om daar dienst te gaan doen voor deze groep.
Een groep mensen met een ongelooflijk potentieel, voor wie nog een hoop werk valt te
doen!
Verder het landbouw project.
In eerste instantie gaan we
met Gregory kijken naar
het stuk land wat hij op het
oog heeft om te gaan
gebruiken.
Dat stuk land zal moeten
worden voorzien van
irrigatie op zonne-energie.

Daartoe zullen we weer onze mensen
aan de KNUST in Kumasi gaan
bezoeken.
Er gaat een lange lijst aan zakelijke
vragen mee om in te vullen ten einde
een business plan te gaan opstellen
om e.e.a. zo mogelijk via een nog te
benaderen fonds te gaan financieren.
E.e.a. heeft enige haast omdat de
Harmatan, de droge periode van een
half jaar lang, in november weer zal
starten.
En dan hun markt….

Op dit moment is er de toezegging om aan de reeds voornoemde Sacred Heart Senior
High School maïs te gaan leveren als voeding.
De afgelopen maanden werden we geattendeerd op bakjes mango’s van Albert Heijn
waarop “Drobo” werd gemeld.
Zo kwamen we in contact met de AH Foundation die daar schoollokalen had gesponsord.
Zij doen zaken met Blue Skies vlak bij Accra, alwaar zij tropisch fruit betrekken. Via
diezelfde AH Foundation hebben we nu een afspraak voor een bezoek aan Blue Skies op
de donderdag dat we halverwege ons verblijf weer even voor enkele dagen terug keren
naar Accra.
Uiterst interessant!!!!
Tijdens diezelfde dagen is eveneens een afspraak gepland met de Nederlandse
ambassadeur. Mogelijk hebben we elkaar t.z.t. gewoon nodig.
En een overleg met Wienco Accra, een Nederlandse organisatie die ons zou kunnen
bijstaan bij het opzetten van het landbouwproject.
De training in St Mary’s Hospital in
Drobo is door het management
aldaar uit eigen beweging
beschouwd als “completed”. Iets wat
het nog niet was. Tja.
In Kumasi hebben we nog een
afspraak om de voortgang van het
train-the-trainer programma door te
nemen om verpleegkundigen te
trainen in het maken en gebruiken
van hartfilmpjes.

Mogelijk zal dat de basis blijken te zijn waarop we training in het Holy Family Hospital in
Berekum kunnen voortzetten.
Ook de echotraining zal worden besproken.

Dan was er nog iets met 22 kinderen met aangeboren hartafwijkingen die we na onze
echo’s in mei hadden aangeboden aan Save a Child’s Heart.
De gegevens liggen al maanden in Israël, maar we wachten nog steeds op een uitslag!!!!
Die dagen in Accra zullen we ook die organisatie gaan bezoeken voor een “interessant”
gesprek.
Het gaat ons lukken!!!
Moet!!!
22 kinderen die anders niet volwassen zouden worden hebben hierop absoluut recht.
Vind ik……..
Nog meer?
Natuurlijk wel….
Er was nog iets met een schooltje
in het kamp en 400 kinderen
daar en zo.
Kinderen die we in het recente
verleden al eens van mede door
ons gesponsorde school feeding
hebben mogen voorzien.

Het “art” project is al
genoemd.
Verder waren we zo “vrij”
om Benjamin, onze
contactpersoon in de
school, en Eric, een van de
leden van de dansgroep, de
suggestie aan te reiken om
samen iets met kinderen,
dans, ritme en verhalen op
te zetten. Een soort musical
African-style of zoiets.
Resultaat?
Ze zijn al aan het repeteren.
Hebben uiteraard nog
kostuums “nodig”.
Onderwerp?
O.a. teenage pregnancy en zo.
Zo treffend hoe ze ook dit weer gewoon oppakken en er een serieuze en educatieve
wending aan geven.
Hoeven wij ze echt niet te leren.

Zijn ze zelfs beter in.
Ik denk dat het naar elkaar
luisteren, het elkaar erkennen
en stimuleren, het kernpunt is
waardoor er nu gebeurt wat er
gebeurt.
En dus zullen er ongetwijfeld
indrukwekkende en
hartverwarmende foto’s en
video’s gaan volgen.

En uiteraard, als
voorbereiding op een
tandheelkundig
preventieprogramma (?),
heb ik weer een vracht
sweets mee.
Kinderen mogen best een
keer kleven en smakken!!!
Ook de volwassenen zijn
dan niet weg te slaan.

Altijd weer een heerlijke
chaos!!!!!
Ook worden er wat
stuiterballetjes mee
genomen.
Lijkt mij verrukkelijk
om die onverwacht even
een klaslokaal in te
smijten.
Gewoon lekker
primitieve lol!!!!

En in de laatste week zullen we samen met mijn dan uit Nederland gearriveerde
vrienden in het Holy Family Hospital de door hen gesponsorde tandartsuitrusting gaan
opbouwen.
Alles maanden geleden gezamenlijk
gedemonteerd en geserviced en
ingekrat.

Kortom, een redelijk gevuld programma.
Excuus voor de lengte van dit eerste “deeltje”.
Maar er is ook alweer zoveel aan vooraf gegaan.
En misschien mogen we best een pietsie trots zijn op alles wat er in relatief korte tijd al
is bereikt.
En wat er nu allemaal alweer loopt.
En ik moest er weer een beetje in komen.
Met oude foto’s.
Straks in principe iedere dag een verse voorraad beelden en indrukken.

En voor de “verse” obroni” in dat intrigerende continent: realiseer je dat niet jij nu de
toeschouwer bent. Jij zult zelf aldaar opvallen en mensen zullen je dat ook laten blijken
op hun zo unieke wijze…..

En we gaan er naar toe omdat
we iets doen met “supporten
van kids”….
Ze zullen er nadrukkelijk zijn!!!!

Wordt vervolgd……..

zondag 8 oktober 2017
Gisteravond veilig aangekomen in Accra.
De aankomst was weer groots!
Tony stond weer klaar met een brede grijns!
Yaw en Moru, de driver van het Holy Family Hospital, waren nadrukkelijk aanwezig.
Emmanuel toonde zijn verfrissende spontaniteit. En Sr. Judith was weer letterlijk
verpletterend in haar fameuze “airport-hug”!
Somewhere Nice Hotel voorzag ons van koud bier en een prima kamer.
Probleem?
Toen ik me vanmorgen vroeg, na de
obligate nabije “moskee sound” nog eens
dacht om te draaien, stond Tony aan de
deur met de opmerking, dat de buskaartjes
even zeker gesteld moesten worden.
5:45AM!
Dan maar geen douche.

Met Moru naar het busstation
en 12 kaartjes betaald.
Daarna de van van het Holy
Family Hospital tot z’n strot
afgetankt!
In het hotel was de rekening op
verrassende wijze snel klaar en
betaald.
Het ontbijt is lopend naar de
bus genuttigd.
De
V.I.P.bus
zou tussen
8AM en
9AM
vertrekken.
Wij waren
op tijd.
De bus
vertrok
9:45AM……
Tony was in grootse vorm!

Verder niet zoveel van de
reis te melden.

De handel is weer boeiend geregeld.
Bij een busstop stapt iemand met een
vracht brood in, verhandelt dat in enkele
kilometers en stapt dan weer uit.
Als de urinale nood te hoog wordt is er
altijd wel een road side met
begroeiing waar men collectief de
gulp open schuift of op de hurken
plaats neemt…..
En dan die 8 uur durende
voorstelling op het scherm van een
onvoorstelbaar primitieve
Afrikaanse soap serie waarin men

elkaar enkel continu staat af
te bekken en te meppen…
De ontvangst in het hotel was
allerhartelijkst!!!
Prima kamers en een
uitstekende douche!
En buiten zat Dora, onze cook
van deze weken, al trouw te
wachten!!!!
De yolof rice met kip was zalig
en de banaantjes weer
heerlijk.
Morgen om 8AM ontbijt en
dan naar het kamp!
Dora werd in stijl met een
tuctuc, heel populair hier
geworden, weer afgevoerd.

Moet er nog een pietsie in komen…
Wordt vervolgd……..

maandag 9 oktober 2017
De eerste dag “echt” in Ghana.
Gregory zou ons 9AM komen halen.
Ik had iedereen al op de hoogte gebracht van de “Gregory factor”, hetgeen inhoudt dat
het best een uurtje of wat later zou kunnen worden.
10:30AM……
Z’n driver Tony wist het gaspedaal weer te hanteren en de van van het Holy Family
Hospital met 170km/hr op de teller passeren op een Afrikaanse weg, was weer een
aparte ervaring!
De ontvangst in het kamp.
Zoals altijd eerst de officiële introductie.
Maar eerst……
Er stond weer een ontelbaar aantal zwarte peutertjes keurig opgesteld in twee rijen….
Er trad een moeder met drie meisjes in feestuitdossing naar voren…..
Bosje bloemen in het knuistje…….
Voor Annelies……..
Waarna twee rijen weer mochten worden gehigh-fived……
Kende ik al……
Houd ik het nog steeds niet droog bij…….
Plaatjes……..

Daarna de officiële introductie waarvan,
gewoontegetrouw, geen foto’s.
Touching!!!!
Het volgend punt was een uitgebreid
overleg met Gregory en de camp
manager.
Maar onderweg naar Greg’s kantoor
eerst weer de confrontatie met het
dagelijkse ritueel van het school feeding
program.
Zie plaatjes…..

Greg’s kantoortje was weer klein en
stuffed.
Het overleg was groots.
De camp manager deed mee.
Gregory had alles duidelijk onder
controle.

Tony had wederom z’n eigen inbreng.

Vele afspraken zijn geconcretiseerd.
Later deze weken hierover meer details.

Waarna het biertje in het hotel weer verdiend was……..
Indrukwekkende en vruchtbare dag.
De impact moet nog een beetje tot on doordringen….

Wordt vervolgd……..

dinsdag 10 oktober 2017
Vanmorgen kwam Gregory om 9:40AM ons ophalen.
Slechts 10 minuten later dan afgesproken.
En dus luid applaus!!!!!!
Het eerste deel in het kamp werd ingenomen door een meeting met de agricultural
group.
Gewoontegetrouw maak ik van dat soort meetings nauwelijks of geen foto’s.
Dan maar een paar puntsgewijze opmerkingen.
Uiteraard werd de meeting geopend met gebed.
Gregory heeft zich fantastisch ontwikkeld als de projectleider.
Hij leidt en hij luistert!
De groep begon uiteraard eerst met het herhalen van alle vragen over het wezen van een
coöperatie.
Uitgebreide discussie in het Frans.
Waarna men meldde dat ze de inkomsten alvast in drie porties hadden verdeeld,
waaronder voeding en onderwijs voor kinderen.
Het concept is dus omarmd!!!!!!!
Waarna een volgend punt was, wat ze moesten doen met een lid van de coöperatie dat
niet in staat was te werken door ziekte.
De collectieve mening was, dat de coöperatie voor die persoon moest zorgen, inclusief
kosten voor behandeling, omdat hij of zij nodig was voor het collectief!!!!
Valt me de bek van los……..
Tony onpopte zich als een geweldige gespreksleider en nadat we onze wat meer
concretere plannen hadden voorgelegd, was er alom bijval.
Waarna een collectief gebed de sessie afsloot.
Gek….
Op dat moment ervaar je dat je met je groep
iets intens aan het delen bent.
En vertrouwen hebt.
Wat nooit beschaamd mag worden……
Geen foto’s.
Snelle lunch met sandwiches in Gregory’s
krappe kantoortje.
De “health talk” door medewerkers van de St
Alban’s Clinic over mental siccness was daarna
het programmapunt.
Op Afrikaans “overtuigende” wijze met een
overdaad aan decibellen gebracht.
Iedereen luistert.
Paar plaatjes….

De middag werd in een
drukkende hitte
ingenomen door het art
project.
Men was in die hitte
buiten aan het sporten.
Dat onderbreek je niet
zomaar.

Het art project.
Heerlijke chaos.
Maar ze tekenden!!!!!
En ze tekenden hun
gevoel en hun
belevenissen.
Groots!!!!!

Kan het nauwelijks verwoorden.
Wederom m’n “toevlucht” tot plaatjes…

Eerst werd er een verhaal verteld,
wat met gesloten ogen
aangehoord diende te worden.

Dus niet……

Daarna tekenen…….
Schilderen……
Vaak uiterst
geconcentreerd…….
Touching……..

In het hotel weer een ijskoud biertje.
Gesprekken.
Leg me uit waarom gesprekken met jonge mensen me echt raken.
Tja.
Morgen Fetentaa chief, tailor group en performance van dance group en school.
Wordt vervolgd……..

woensdag 11 oktober 2017
Derde dag activiteit in Ghana.
Ontvangst bij de chief van Fetentaa.
De “Gregory factor” was dit keer hoogstens een half uurtje of zo.
Van deze gebeurtenis geen foto’s.
Doe je gewoon niet de eerste keer…..
Greg’s UN bak parkeerde met de opmerking “here’s the palace…..”
Binnen een open patio….
Rij stoelen met traditioneel geklede personen…..
De chief op een verhoging op zijn “stool”……
De tradities waren indrukwekkend.
Veel voorstellen en respect tonen.
En uitwisselen van geschenken.
Dirk had ergens gelezen dat een fles genever traditioneel was en dus paste de kruik
Oude Bols naadloos in het ritueel…..
Verder?
Samengevat een verrassend open gesprek en oprechte belangstelling voor onze
projecten.
Gregory noemde de behoefte aan 25 acre land.
Ze gaan er over praten…..
Zou wel eens 100 acre kunnen worden…..
Indrukwekkend!
Daarna in het kamp de
performance van de dansgroep
en de school.
Plaatjes maar weer?

Satéstokjes op je hoofd????

En als je er dan toch een
educatief element in wilt
voegen, gebruik dan zeer
plastische voorstellingen van
oorlog en
tienerzwangerschap…..
Ze hebben echt iets in gang
gebracht….

Sluit die sessie dan af met de chaos met snoep en stuiterballetjes, let op Tony’s gezicht
ergens rechts, dan is alles weer compleet…

Na de verlate lunch met Dora’s sandwiches was er ergens in de middag de verlate sessie
met de tailor group.
Zal dat samenvatten.
Ze zijn niet in staat een bedrijf te organiseren.
Kunnen we ze bij helpen.
Maar als ze niet de intentie hebben om als team te functioneren…….
Met Gregory gaan we morgen bepalen wanneer en op welke gronden we gaan beslissen
om door te gaan of niet…..
Complex.
Dan maar afsluiten
met……

Wordt vervolgd……

donderdag 12 oktober 2017
Vanmorgen zouden we door Gregory om 10:30AM worden opgehaald om naar het Holy
Family Hospital te gaan.
De voor ons interessante personen waren echter allemaal afwezig i.v.m. een meeting
elders.
En dus stond Chris 8:30AM met een op Ghanese wijze geleende auto voor het hotel om
via een Ghanese basisschool, doel van de CCNV-groep voor maandag, af te reizen naar
het kamp.
In de St Alban’s Clinic werden we eerst opgevangen door onze oude translator.
Op bekende wijze “bescheiden” vragend of hij me even kon spreken.
Hij had een “project”.
Zeg maar meteen wat je wilt hebben….
Uhhhhhh…..
Ik heb een varkensbedrijf……
Ja?
Ze hebben voer nodig….
Daar gaan we weer….
Geen probleem met een markt?
Nee, maar ze moeten meer groeien.
Oh!
Wat is dan het probleem?
Nou ehhhh, er kan door de droogte maar een half jaar voldoende voer worden geleverd.
Stilte……
Laat maar zien….

Complete, goed gebouwde, keurig onderhouden varkensstal!
Hoeveel collega-varkensboeren heb je?
Vijf.
Zouden jullie een coöperatie willen aangaan?
Absoluut!
Wel eens gehoord van het landbouwproject in je eigen kamp met land en irrigatie?
………………………….
Zouden jullie als een coöperatie varkensboeren niet met ze kunnen samenwerken?
…………..Ja!!!!!!!
Stilte van mijn kant.
En dus gaan we komende weken ook daaraan maar proberen een start te geven.

En dan kijk je even naar de overkant en dan zie je dit….

Mogen we even kijken?
Tuurlijk!

Kortom, een complete kippenfarm.
Voor verkoop van eieren.
Serieus bezig.
Zelfde probleem: we hebben een half jaar geen maïs!!!!
Dus?
Dus gaan we met Gregory praten of de communicatie in het kamp wel voldoende is.
En of we niet twee projecten, die voornamelijk een aanvoerprobleem zouden hebben,
niet zouden moeten initiëren.
En passant werden we ook nog even geattendeerd op een hoop mest.
“Fertilizer!”
Dus………….
Door naar de tailor group.
De “leidster” Yolande zat met haar dikke reet centraal gewoon niets te doen.
Het werk werd voornamelijk door een mannelijke collega uitgevoerd.
Boeiend om te zien in het licht van de situatie van gistermiddag.
We zullen morgen in Sunyani stoffen uitzoeken en dinsdag de bestelling doorgeven.
Ze zullen zich als team nog steeds moeten bewijzen.
Omdat
meerdere
mensen nog
steeds zo
moeten
wonen……

Dan mag je je best inzetten.
In plaats van het handje ophouden omdat “you promised me a present”……..

Dan maar energie in varkens- en kippenteelt.
Inmiddels was Emmanuel met een patiënt uit Drobo gearriveerd.
Echomachine mee.
Aardige vent, een nana ten noorden van Drobo.
Vreselijk hartfalen.
Echo gemaakt en adviezen gegeven.
Gaan we in Kumasi presenteren.
Vertrouwen we St Mary’s niet meer in.
Gregory zou ons laten ophalen naar het hotel.
Duurde een royale “Gregory factor”
Intussen was het allang middag en nog geen hap genuttigd.
De lunch bleek door Chris in de tailorshop te zijn afgeleverd.
We hebben het schamele restant maar met Emmanuel gedeeld.
Waarna de rit naar het hotel werd gerealiseerd door voornoemde nana, onderweg met
Emmanuel in de pharmacy nog even z’n medicatie geöptmaliseerd. En we gezamenlijk
nog even heerlijk hebben gekeuveld met deze kostbare locals op het balkon van het
hotel.
Of Gregory vandaag nog komt?
Morgen in ieder geval naar de bisschop…..

Wordt vervolgd……

vrijdag 13 oktober 2017
En “dus” geen bezoek aan de
bisschop.
Er was iets met een
belangrijke meeting in de
Cathedral of Sunyani….
Dan de dag maar rustig
beginnen.
In Hotel Ben Rose.

Het bakkie ochtendpleur.
Afrikaanse maagcoating.
Het etsend effect wat verzacht
met gecondenseerd koeiensap…

In alle ochtendvroegte is Agnes app-matig
alweer overactief.
Dora “is in”.

Iedereen ligt
waarschijnlijk nog te
tukken.
Terwijl de
ontbijtmayonaise al staat
te wachten op
consumptie.

Tony is wakker en de TV staat
aan.
Daarin zit een verband?

En dat met een klok die star 24/7 dezelfde tijd aangeeft.
Nutteloze decoratie.

Het balkon is bescheiden
bemensd.
Gregory zou rond 3PM
komen.
Werd 5PM of zoiets.
Intussen was Agnes met een
taxi vanuit Drobo
gearriveerd.
Letterlijk verpletterend weerzien!
Had een ananas, appels en verse banaantjes meegebracht!
Heerlijk!
Ouderwets zitten praten en weer vreselijk gelachen.
Zondag komt ze weer.
Blijft dan slapen.
In Nederland moet je dan extra kamers en bedden regelen.
Hier schuift Annelies een beetje op in een king size bed.
Op z’n Ghanees.
Volgens Agnes zouden er ook wel drie tot vier mensen in passen.
Niet het formaat Agnes!
Intussen was Gregory gearriveerd.
Dusdanig laat, dat een gestructureerde invulling van e.e.a. niet zinvol meer leek.
Hij is nu “chief farmer” van het kamp geworden!
Het project wordt echt serieus genomen.
En dan valt op dat iemand van de UNHCR, die in Accra werkt en binnenkort naar
Burkino Fasso vertrekt, ongebreidelde belangstelling heeft.
De projecten zouden echt wel eens elders ook geïmplementeerd kunnen worden, maar
daarmee is nog geen ervaring.
Alleen van het team wat Gregory, samen met Tony, om zich heen heeft georganiseerd.
We gaan volgende week met de UNHCR praten of zijn team, inclusief Tony, niet door ze
zou kunnen worden ingezet om elders in Afrika een nieuw team voor een soortgelijk
project te gaan trainen.
Is maar een wild idee.
Het bezoek aan de bisschop was vandaag gecanceld omdat er een andere meeting was.
De hele groep, inclusief CCNV, is nu op zondag, na de kerkdienst, bij hem thuis in
Sunyani uitgenodigd voor de lunch!!!!!
Was dat alles?
Bijna.
Tussen de middag had Tony het nodig geacht
iets meer van Berekum en omgeving te laten
zien.
In stijl.
Dus:

Ik houd niet van selfies.
Maar toch maar op deze
wijze “groeten uit Ghana”….

Kort “deeltje”.
Maar toch van een
interessante dag, vooral het
gesprek met Gregory.

Wordt vervolgd……

zaterdag 14 oktober 2017
Vannacht forse buien met hevig onweer.
En vanmorgen weer droog.
Met z’n drieën even naar de weg gelopen en dan neem je een taxi naar “the busstation”.
Busstation”
Je stapt uit en hebt meteen een
zootje taxichauffeurs om je heen
om je even naar Sunyani te
rossen….
Voorin wordt gereden en geappt…..

Beschermd door een combi van
Jezus- en Kadaffi-achtige stickers.

Het doel van de trip
was “woodin” in
Sunyani om stoffen
aan te schaffen voor
onze bestellingen bij
de tailor group.

Met de catalogus van “Aricof” in de
hand is er uitgebreid gegraaid en
gegrabbeld in alle stapels.
Alles gevonden.
Dinsdag naar de tailor group om de
bestellingen te plaatsen en maten op te
nemen en door te geven.
Ergens in de hoek zat….

Juist, ja…….

Daarna wederom een korte
taxirit….

Interessante dashboardversiering….

Bij Jonathan, the
porcshop, alvast een
bestelling gedaan om
wat voor bij ons te
hebben voor vanavond.
Nee!!!!
Geen fufu!!!!!!

Lunch in een Ghanees restaurant.
Het belangrijkste is daar de
fridge…..
Heel Afrika zit vol met Cola, Fanta
en Sprite……

Tony’s zuiveldrankje geeft mogelijk in
het donker nog licht….

Porc opgehaald en weer een
taxi in naar Berekum.
De voorliefde voor “stars &
stripes” is opvallend.

Maar waarom
religieuze stickers
nodig zijn voor
front window
cracks?????

Vanavond local live African music.
Morgen kerkdienst in het kamp en lunch bij de bisschop thuis.
Nog maar een week hier in Ghana…..

Wordt vervolgd………..

zondag 15 oktober 2017
Vanmorgen de kerkdienst in het kamp.
Geen foto’s.
Wilde het de eerste keer niet “toerist-matig” meemaken.
Gregory en Junior hadden hetzelfde gevoel.
Iets meebeleven met de mensen die ons hebben geaccepteerd.
In de ruimte waar we eerder deze week de tailor group op hun flikker gaven.
Klein.
Stoeltjes uit Harderwijk. En plastic tuinstoeltjes die twee-aan-twee op elkaar waren
gestapeld.
Haal ze nooit uit elkaar.
Het ene stoeltje is op een andere plek gebroken dan het andere.
Zo kun je ze toch nog benutten zonder ruggelings op de grond te rollen.
Ik spreek uit ervaring!
Een priester uit de regio die de dienst in het Engels deed, in het Frans vertaald door
Boko.
Een koortje van vier meerstemmig zingende vrouwen.
Een percussionist van de dansgroep.
Een diepe en warme ervaring samen met onze mensen.
Zeker wanneer Boko namens het kamp ons dankt en en passant voor het eerst een
Afrikaanse eretitel hanteert………….
Een dienst van anderhalf uur die we zeker volgende keer weer gaan bijwonen.
Daarna een onvermijdelijke fotosessie….

En dan is daar op Boko’s arm
weer Blessing….
Bijzondere ochtend.

Terug naar het hotel en daarna
door naar Sunyani.
We waren met Gregory’s car ruim op tijd!
De lunch in een hotel was subliem.
Gregory kondigde aan dat de bisschop helaas door andere afspraken was verhinderd.
Dus na de lunch weer terug naar Berekum.
Daarna een cascade van gebeurtenissen.
Korte samenvatting.
Vlak voor Berekum een telefoontje, de Bisschop zit thuis al geruime tijd op ons te
wachten!
Gregory werd bleek.
Bleek een communicatiefout via een monseigneur te zijn.
Maar toch.
Dan komen we weer terug…
Weer een belletje, niet nodig….
Indruk?
Hij is not-amused!!!!
Dus toch door naar Berekum.

Uitgebreid met Gregory en zijn driver Tony overlegd.
De betreffende monseigneur uiteindelijk aan de lijn gekregen.
Zal alle details laten voor wat ze zijn.
Op persoonlijke titel een mail naar de bisschop gestuurd.
To be continued…….
Eind deze middag is Annelies begonnen met het met
Dora koken van bitterballen.
Het recept vertalen was een feestje.
Hoe leg je de kreet “end den joe klop die egs!” uit?
OK, daar gaan we dan……
Maak vooral gebruik van de ingrediënten die er WEL
zijn….

Blijf roeren tot…..
En voeg de fijngesneden kip toe.
Ter info, een verse kip loopt op de
markt gewoon keihard bij je
vandaan…

Laat alles afkoelen.
In Afrika dus gewoon de
vrieskist in….

Maak het paneermeel op z’n
Afrikaans op de grond.

De “klopped eggs”……….
En enkele handvaardige
handelingen verder….

En vorm een mooi stapeltje!

Wordt vervolgd…….

dinsdag 17 oktober 2017
Vandaag een kort stukje.
Het is al laat en het was uiteindelijk een lange dag geworden.
Vanmorgen eerst naar het Holy Family Hospital
Met Frank Gyamfi over de ECG training gesproken en daarna met Stephen over de
tandartsuitrusting.
Die staat nog steeds in Accra!!!
Maar er werd aan gewerkt…..
Woensdag gaat er een pickup de boel ophalen…..
Stilte.
Zo zag het er uit toen het werd verscheept.
Dus een pickup?
En met de handjes til je het
er ook niet op.
Dus?
Het wordt een truck en een
vorkheftruck.
Maar maandag gaan we wel
starten.
Ik accepteer geen uitstel
meer.
Even met de ogen gerold en
achter uit de strot
gesproken.
Daarna volop activiteit!
Waarna Tony nodig
naar de kapper
moest.

Via de Sacred Heart School,
even wachten op Gregory’s
auto, door naar Kumasi.

Daar met de collega uit het
Hospital, Emmanuel en Tony
uitgebreid overlegd over
een systeem om de ECG
training “Ghanees” vorm te geven.
Eerst heel veel motivatie weer in het gesprek gepropt.
Waarna plots drie locals
een organisatie aan het
opzetten gingen.
Geen details, maar ik
kon even achterover
leunen en het met open
mond aanzien.
Ongekend!

Lijkt echt los te komen.

Nu eindelijk tukken.
Morgen 6AM weer op pad naar Berekum en het kamp.
Wordt vervolgd…….

dinsdag 17 oktober 2017
Vroeg terug naar
Berekum.
De wekker dus op
5:15AM.
Zal deze week nog
een keer gebeuren.
Het verkeer in
Kumasi moet dan
nog echt op gang
komen en derhalve
konden we al vroeg
weer genieten van
dit soort scenes.
Geen fraaie foto,
maar je moet wat….

Even langs het hotel
in Berekum en
meteen door naar het
kamp.
Tailor group.

Hun huidige locatie.
Men was “bezig”.
O.a. met het repareren van de aandrijving van
een elektrische naaimachine.
Dan gaat het stekkerblok gewoon uit elkaar.
Intussen werden onze bestellingen en maten
opgenomen.
Plaatjes dus maar weer.

Steek daarna met Gregory even
over naar de school om de head
master op te zoeken en immer is dit
het resultaat…….

Meteen daar weer
oversteken en daar vind
de preparatie van de
school feeding plaats.

Nog even wachten op transport naar het hotel.
Met Gregory in z’n minikantoortje.
Hungry?
Komt hij even later terug met een zwart Afrikaans plastic zakje.
Rijst, fried plantane waaruit nog een vissenkop stak.
Met de handjes samen uit hetzelfde zakje plukken.
Heerlijk!
De intussen zich ontwikkelende scene was vermakelijk.
Gaat zo:
Knock knock……
Pieeeeeeeeep…….. (de deur)
Bonjour boss!!!!!
Gregory probeert nog in z’n computer te duiken.
We have a problem….
????????
We need………….
Waarna boeiende discussie.
Naar wederzijds genoegen opgelost….
Stilte……
Knock knock……
Pieeeeeeeep………
Boss!!!!!!
????????
You know we have a problem……
Een zichzelf een tiental malen herhalende scene, waarbij je het gewoon niet droog meer
houdt!!!!!!
Terug naar het hotel en daarna met een door Tony georganiseerde driewieler naar het
Holy Family Hospital.
Even met Stephen, de dentist, de spullen bespreken die onderweg zouden zijn.
Zie vorige stukjes.
Mogelijk zouden ze er nu eind deze week kunnen zijn.
Ze zitten nu in Accra en
rijden vannacht weer naar
Berekum.
Effect van even met de ogen
rollen?
Werd verder heel gezellig.
Foto’s werden van m’n
MacBookje met een namaakiPhone gemaakt.

Afspraken gemaakt over de aansluitingen
en nog even in de wachtkamer Tony
losgeweekt van “female Ghana”!
Geen commentaar!!!!!!

Onderweg naar het hotel nog even
wat frozen yoghurt gekocht.
Let vooral op de combinatie van
handel, waarbij iets spelmatigs immer
obligaat is.

De taxi staat geduldig te wachten.

Terug naar het hotel.
Dwars door Berekum.
Herrie.
Stank.
Stof.

Bijzonder.
Uit een blikje met een
speaker galmende
reggae!!!!!!!
Afrika is soms een vreselijk
rotcontinent.
Er zijn situaties waarbij ik
uit de grond van m’n hart
overtuigd sta te vloeken.
En dan zijn er van die
juweeltjes van situaties
waarin iemand me mag
uitleggen waarom ik me
dan intens heerlijk voel……
Gaat verder dan die simpele tweedeling van haat en liefde.

Wordt vervolgd……

woensdag 18 oktober 2017
Het dooit vandaag serieus!
Nog wat te melden?
Ach……
Voor het CCNV de laatste echte Ghana-dag.
Wij zitten nu op de helft.
Vanavond een door Tony en Richard georganiseerde BBQ.
Zijn ze vreselijk druk mee!
Daarna in Richard’s Honda naar het kamp.
Sportdag.
Hoe verzin je het in dit klimaat.
Gregory was laat verhinderd en dus kwamen wij pas laat binnen.
Nog meer even wat visuele impressies.
Oh ja, er waren
nog wat
gebreide
poppen mee.
Een gift van
mensen die
mensen elders
ook belangrijk
vinden…..
En dus brak
weer een beetje
de pleuris uit!!!!

En dan ga je in
die verzengende
hitte sporten.

Weinig woorden dit keer.
Misschien voor degenen die dit herkennen deze plaatjes…..
Wordt vervolgd……

donderdag 19 oktober 2017
Vandaag voor een paar dagen weer terug naar Accra.
Greg’s auto zou ons 6AM ophalen.
Dus stonden we 5AM al naast het bed.
Werd 8:45 of zoiets.
Goedgemaakt door de een actieve hantering van het gaspedaal door Tony “one”, Greg’s
driver.
De man is een natuurtalent.
Kumasi werd gepasseerd door een enthousiast gebruik van signaallampen en claxon.
Er staat immers niet voor niets een “UN”-teken op de wagen……..
Voor 2PM reden we het terrein van Blue Skies op, een organisatie die op een fair trade
principe tropisch fruit verwerkt zonder conserveermiddelen en dat exporteert, o.a. naar
Albert Hein in Nederland.
De ontvangst door Ruth, de general
manager, was hartelijk en spontaan.
Ze had een hele presentatie over de
filosofie en werkwijze van de
organisatie, waarna een rondleiding.
Alles was ongelooflijk netjes, schoon
en georganiseerd.
Een paar visuele indrukken…..

Nederlands?

Bakken met afgesneden ananastoppen waren de
voorbode van het echte bedrijf.

Door de beslagen ruiten geen fraaie foto’s, maar
toch een impressie.

En met dit soort
etiketten en bakjes is
het hele verhaal
gestart.

En de inhoud van
deze container ligt
morgen in
Nederland in de
schappen.

Waarna je afsluit met het
soort foto’s waaraan ik
altijd zo’n hekel heb…..

Afsluitend.
Als de farmers in het kamp bijvoorbeeld mango’s kunnen leveren, dan zijn ze in afname
daarvan geïnteresseerd.
Gregory gaat verder met ze praten.
Hij was vandaag in Accra bij de UNHCR.
Er lijkt een prima startpunt voor een deel van ons project te liggen.
Daarna door naar Accra om in het luchthavenrestaurant wat te eten en afscheid te
nemen van de CCNV reisgroep.
Vannacht weer in Hotel Somewhere Nice.
Nog wat?
Ach….
Als je onderweg weer de nodige wrakken van vrachtwagens ondersteboven in de berm
ziet liggen….
Als je langs een net gekantelde tro-tro rijdt waar nog iemand in moet zitten…..
Als je weet dat verkeersongevallen in Ghana doodsoorzaak nummer één is…..
Als je beseft dat, naast de krankzinnige rijstijl, de belazerde staat van de voertuigen
daarin een rol speelt….
Wanneer je dat koppelt aan het feit dat dat allemaal voertuigen zijn die bij ons nooit
meer goedgekeurd zouden worden….
Waarna al die wrakken vrolijk aan Afrika worden verkocht hier toch maar verder dienst
te doen….
Omdat geld niet stinkt…….
Ook niet als er eigenlijk een lijkengeur aan zou moeten zitten……
Dan………
Morgen naar de Nederlandse ambassadeur, daarna de organisatie Wienco en
uiteindelijk weer een overleg met Save a Chield’s Heart.

Wordt vervolgd……

vrijdag 20 oktober 2017
Vandaag nauwelijks foto’s.
Reden?
Er waren voornamelijk meetings.
Accra vanuit een busje is niet zo fotogeniek.
Enne…..
……ga nooit van huis met je camera terwijl de batterij nog in de lader zit.
Gelukkig is er dan altijd nog een stapeltje iPhones.
Dus…….
Om 10AM was de afspraak bij de Nederlandse ambassadeur.
Zeker een half uur voor die tijd reden we langs de ambassadepoort.
Tony “wist” echter zeker dat het daar niet was.
Er werd een kwartier besteed aan een toeristische route om de andere poort te vinden.
Uiteindelijk de van ergens geparkeerd en lopend kwamen we toch weer bij de eerste
poort aan.
Was alleen voor de visumdienst.
Dan is de tocht naar de van toch een kolere-eind lopen en zouden we te laat zijn.
En dus lig je daarna klem op de achterbank, tezamen met een stapeltje Ghanese
vrienden, Annelies comfortabel voorin, te ervaren dat de vering daarop niet berekend is.
Vlak voor 10AM bereikten we de andere ingang.
Uitgebreide security en eindelijk stonden we binnen op Nederlands gebied.
De ambassadeur zou er niet zijn.
Wachten met een Hollandsch bakkie pleur!
Ruim na 10AM werden we verwelkomd door een uiterst vriendelijke man in pak, Ron
Strikker, de Nederlandse ambassadeur.
Dus toch.
Op zijn kamer een geruime tijd durend gesprek gehad, waarvan ik de details zal
besparen.
Zeer belangstellend.
Heel veel adviezen en
aanwijzingen gekregen.
Overdaad aan informatie.
En hij stuurt me later
vandaag nog een mail met
alle namen en adressen die
hij voor ons van belang
acht.
Alle medewerking
toegezegd!!!!
Dan toch maar weer een
van die door mij
vermaledijde groepsfoto’s.
Maar wel een bijzondere
ervaring!!!!!

Meteen door naar Wienco.
Het bekende protocol van inschrijven, voorstellen etc.
Een meeting met vijf, eerst vaag kijkende, Ghanezen, die gedurende het gesprek steeds
spraakzamer werden en ons feilloos konden vertellen hoe we het hele landbouwproject
moesten opzetten en opbouwen.
Ook hiervan maar geen details, maar zij zijn absoluut een potentiële en serieuze partner.
Praktich probleempje: er moet nu op korte termijn een bedrag aan startkapitaal worden
gevonden om het land voor een deel van een irrigatiesysteem te voorzien.
We gaan er tegen aan!!!!!
Morgen ga ik met Gregory alles op een rij zetten.
Deze dagen is er veel in een, nu schier onhoudbare, stroomversnelling gekomen.
Geweldig!!!!!!!!
Het lijkt echt te gaan lukken!!!!!
Bismark van Save a Chield’s Heart zat nog een beetje in Tema.
Of we 5PM bij hem langs konden komen.
Dacht het niet.
Dan is het maximaal spitsuur in Accra.
Hij komt vanavond naar ons hotel.
Eens stevig bespreken waar de uitslag van het hartteam blijft van de 22 kinderen die we
in mei hebben gepresenteerd aan hun organisatie.
Accra slibde daarna onderweg progressief
dicht.
Bij een Ghanese “vette-happen-tent” het
anker uitgegooid en met Sr. Judith
afgesproken.
Mieters weerzien.
Altijd letterlijk en figuurlijk verpletterend!
Onder het genot van een Star biertje en
onvervalste frituurmeuk.
Best wel weer eens lekker….
Ruimschoots verdiend.

Morgen een ontmoeting met de studenten van de
KNUST. Praten over hun grond- en watermonsters….

Wordt vervolgd……

zaterdag 21 oktober 2017
Laatste dag Accra.
Vanmorgen eerst een overleg met één van de KNUST studenten.
Inmiddels master.
In een Accra restaurantje.
Hij komt volgende
week met de gegevens
van water- en
bodemmonsters.
Nodig om het plan
verder in te vullen.
Na een uurtje door
naar het volgende
programmapunt.
De baby shower party
van een broer van
Tony.
Dus eerst een cadeautje kopen.
Was ergens buiten Accra.
Groots opgezette party.
De officiële naamgeving had vanmorgen vroeg al
plaats gevonden.

Plots zit Annelies
dan met een kind
op schoot.
En heus, die pop is
echt gemaakt van
“kind”!!!!!!
Al ruimschoots
voorzien van
armbandjes en
oorversiering…

Tony and father!!!!

Net “Hollandsch”!!!!
Allemaal rond een tafel en
zitten….
Alleen hier is alles overspoeld
met een overdaad aan
decibellen uit enorme boxen.
Zodat bij het kind de
trommelvliezen voor de rest
van het leven soliede naar
binnen worden geblazen.
En ze later alleen maar iets
horen als de geluidssterkte
tegen de pijngrens zit.
Of zoiets….

We mochten niet weg
voor we ook hadden
gegeten!!!!

Iedereen schept hier enorme hoeveelheden op.
En dat gaat ook naar binnen!

De decibellen hebben we getracht te ontvluchten door naar de beach te gaan.
Tja.
Niet gelukt en en passant
flikkerde Dirk weer even
van een slippery
hellinkje…..
Voelt niet als een fractuur
aan de poot maar ik ben
door Tony en Richard
ruimschoots voorzien van
verband en diclofenac.
Komt goed…..
Het starand was Afrikaans.
Vol.
Vol herrie ook.

Terug rijdend naar het hotel zagen we op Flightradar24 dat de twee straks af te halen
obroni al het Algerijnse luchtruim waren binnen gedrongen.

Wordt vervolgd…….

zondag 22 oktober 2017
Vandaag met twee
kersverse Ghanaobroni een snelcursus
Ghana.
Begin met het ontbijt.
Ondanks de
aanwezigheid van een
exemplaar Telegraaf
onmiskenbaar
ontwaakt in Afrika….

Laten we het begrip
“ontwaakt” toch maar
opnieuw definieren…….
Een ontbijt met koffie en
thee en sap uit
hergebruikte jampotjes….

En terwijl onze Ghanese vrienden hun
ontbijt van de straat prefereerden…..
Namen Hollanders ook niet altijd hun
eigen hagelslag, pindakaas en
aardappelen mee?

Uitgecheckt.
M’n in april vergeten schoenen waren er niet.
Is iemand ongetwijfeld gelukkig mee.
Alles in de bus en om ca 8:45AM via de
Eastern Region route door de bergen naar
Kumasi.

Peter had een “sportieve” rijstijl die na een compliment aan hem naar genoegen is
gemodificeerd.
Intussen was Mr. DJ Tony een klein uurtje bezig om de muziek, in Afrika immer en
overal een levensbehoefte, te installeren.
Peter slalomde
intussen op
fantasievolle wijze
tussen alle bestaande
en imaginaire
obstakels…..

Even rust bij een
bus stop.
Iets met
plaspauze
waarbij er weer
enig inzicht werd
verworven
aangaande de
Ghanese sanitaire
gewoontes…

Het crossen van Kumasi was weer boeiend en alles aan de kant van de weg is door de
on-Hollandse levendigheid indrukwekkend.
In Sunyani zat
Gregory al te
wachten bij één van
de twee favorite porc
shops.
Met een vreselijk
ontbeerd ijskoud
biertje.

Berekum werd voor sunset bereikt.
Ontvangst weer met een omhelzing.
Heerlijk gegeten.
Indrukwekkende eerste ervaring voor onze verse Ghana-obroni.

Wordt vervolgd………

maandag 23 oktober 2017
Wat een dag!!!!
Tony is weer naar Drobo.
De dames zijn vanmorgen eerst lappen
gaan kopen op de markt in Berekum.

Willem en ik zijn afgeleverd bij het
Holy Family Hospital.
Ontvangst door Stephen in zijn
department.
Daarna de bekende rituele dans van
het voorstellen bij het management.
Willem heeft enig inzicht gekregen in
mijn verstandhouding met Indiase
zusters.
Maar intussen draait het Holy family
Hospital onder haar leiding prima.
Enkele opmerkingen over het
nastreven van een cardiology
department daar gelaten.
Tuurlijk….
Stamp je zo uit de grond….
Als je weet waarover je het hebt.
Gaat weer boeiend worden.

Buiten het
kantoor zaten
Annelies en
Nicole al te
wachten.
Gezamenlijk
de rituele
onthulling van
de kratten uit
Nederland….

Heb nog net op tijd een Ghanees gewapend met
een koevoet kunnen tegenhouden!
We willen alles hergebruiken!

Alles leek nog intact
aanwezig!!!

Afrika is duidelijk het
digitale tijdperk binnen
gekuierd….
Alles, maar dan ook
letterlijk alles en
iedereen, werd
vastgelegd op een iPad.

Intussen was mijn oog op
iets rudimentairs gevallen
ergens in een hoek.
Een voorbeeld van spullen
waarmee ze hier niets
kunnen doen in dit klimaat.
Geef dit soort dingen drie
maanden.
Dan is het onherstelbaar
kapot.
Waardoor?

Stof!!!!!!
Binnen ligt door
de vorm van
koeling
ongetwijfeld een
complete
Sahara!!!!!
Niet meer te
repareren.

Het uitpakken vorderde.
We hebben kennelijk nog wat nondentist artikelen mee laten
vervoeren.
Een pop?

Iets uit “De Knopendoos”?

Uit Kumasi was een
gespecialiseerde technicus over
gekomen.
Wist echt waarover hij het had!!!

En dan het hoogtepunt al
naderend aan de horizon.

De stoel!!!!!

Behoedzaam door een
overdaad aan mannetjes
uitgeladen.
Op z’n Afrikaans!
Veel herrie.
Veel lol!!!!

Vooral toen het hele zootje zich door een veel te
nauwe deur trachtte te persen!

Waarna Willem en stoel op Ghanese
bodem waren herenigd.

De primaire assemblage ging daarna in
voortvarend tempo.

Rond het middaguur stond Greg’s UNbak klaar om ons op te halen.
Zelf was hij nog volop bezig in het kamp
met ADRA.
Daarom eerst maar een lunch bij
Ahenfie.
Bekend van de “beef condom blue” of
zoiets.
Daarna rijdend naar het kamp een
belletje om maar naar ons hotel om te
keren.
Hij moest nog met ADRA naar stukken
land.
Dan maar wat rust nemen, maar in het
hotel kwam snel een call van Stephen:
de bisschop was nu in het hospital!
Geweldig hoe een programma hier
telkens wordt gewijzigd!!!!

Waarom Willem dan meteen de
omgeving in decibellen tracht te
overtroeven????

Dus weer met de hospital pick-up terug.
Ontmoeting met de bisschop in de administrator room.
En passant nog even een discussie over een cardiology department gepareerd.
Open gesprek.
Uitlopend in een uitleg van een op zijn land terecht trotse Ghanese bisschop over de
basale cultuur in Ghana.
Details?
Ach, van sommige ontmoetingen is het verhaal nauwelijks te vertellen en maak ik
gewoon geen foto’s.
Willem en Nicole hebben na twee dagen al het gevoel hier een maand te zijn.
Dit land overlaadt je met indrukken en emoties……..
Terug in het hotel:

Nuttig je met het rechter handje…..

Wordt vervolgd…….

dinsdag 24 oktober 2017
Tweede dag
assemblage
dental chair.
Er was een
probleem
ontstaan.
De stoel stond
in een
fantasievolle
stand en deed
niets meer.

Druk overleg met een manual bij de
hand.
Effectloos.
Tot Dirk de wat losgedraaide knoppen
een pietsie beter vast draaide.

Een wereld van
verschil!

Buiten was het “verblijf” voor de
pomp en compressor al in
gereedheid gebracht.
De oude demontagefoto’s waren
zeer welkom!!!!
Willem heeft z’n KPN bundel

redelijk mogen aanspreken om met DHIN over
verdere aansluitingen te overleggen.
Kelly, onze techneut, is goud waard.
Uiteindelijk konden we met de hospital pickup
naar het kamp.
Gregory was in een schoollokaal nog druk in
conclaaf met vertegenwoordigers van UNHCR
Accra en NCS Accra.
De tailor group was nog niet meteen vindbaar.
Wel een clubje houtbewerkers.

Ook de instrumenten van de dansgroep
komen daar vandaan.
Ik krijg toch belangstelling voor die
onderste trommel.
Handbagage?
Er zijn in ieder enkele maskers geregeld.

Intussen was Annelies bezig haar
“vriendschap” met Jolanda te intensiferen.

Gregory was nog steeds bezig…
Weliswaar zijn we intussen aan al die UNHCR-, Ghana Refugee Board- en NCS-mensen
uitgebreid geïntroduceerd.
Kende er al een belangrijk aantal van.
Niet onbelangrijk.
Terug in het hotel vertelde Tony, Greg’s driver, dat de UNHCR nu naar Tamale ging.
Er is op dit moment een vluchtelingenstroom uit Togo op gang gekomen.
Waarschijnlijk komt een groot deel daarvan naar Fetentaa Refugee Camp!
Onze projecten krijgen steeds meer belang, lijkt het….
Kom ik nog eens op terug.
Moet ik zelf nog even laten bezinken…..
Wachtend op Gregory nog even
de volgende scenes:

“Uncle William” krijgt
aandacht….

Waarom komen op
mijn “scherm” nu de
namen “Juliana”,
“Bernard” en “Afrika”
langs schuiven?

Dus……

Wordt vervolgd…….

woensdag 25 oktober 2017
Vanmorgen “ontvolkte” Agnes eerst het bed op
kamer 2, Annelies schijnt daar ook te
overnachten.
Het weerzien gisteravond was
overweldigend….
Willem en ik zijn eerst afgevoerd naar het Holy
Family Hospital.
Compressor en vacuümpomp hadden onder
enig plastic de buien overleefd.
Binnen had met een overdaad aan
stofproductie een opening naar buiten
gefabriekt.

De röntgenbuis is afgehangen.

Waarom ze in onze aanwezigheid een
waterpas gaan gebruiken?
Doen ze anders nooit!!!!

Na enig overleg over een
ontwikkelapparaat heeft Willem
zich ontpopt als bouwvakker.

Er achter komend dat het gebruik van
een 10mm boor een gat van 15mm
produceert.
Boren zijn hier nogal krom!!!!!
Daarna terug naar het hotel en met een
taxi naar Jinjini om de interschool
games mee te maken waaraan ook de
teams van het kamp deelnamen.
Hoe vertel je dat nu weer.
Met plaatjes?
De herrie en de hitte mogen jullie er bij
denken.
We zagen heel bekende gesponsorde
sportkleding weer in gebruik.

Het voetbalteam werd uiteindelijk niet succesvol.

Daarna het
dameshandbalteam…

Ze werden
kampioen!!!!
O.l.v. Addison!

Waarna per taxi door naar
Fetentaa voor de training van het
voetbalteam.
Ook daar kwamen we weer
bekende kleding tegen.

Het uitdelen van de petjes uit
Nederland werd weer een
feestje…

Indrukwekkende dag.
Waar ging het ook alweer om?
Weerbaar maken van kinderen.
O.a. door sport.
Structuur aanbrengen.
O.a door sport.
Zelfvertrouwen krijgen.
O.a. door sport.
Wordt vervolgd…..

donderdag 26 oktober 2017
Nog maar een paar dagen.
Hadden we voor vandaag een schema?
Laat ik maar neerzetten wat er
uiteindelijk op Ghanese dag weer van is
gemaakt….

Om 9AM warden we in het kamp
verwacht om de dansgroep te zien.
We hebben ze gezien en gehoord!!!!!
Maar eerst moesten Sien en Bep hun
eindbestemming bereiken.
Benjamin gaat op school over ze waken.
Overigens……
Had ik dat petje hier al eens eerder
gezien?
Willem trachtte nog even van enkele
geroutineerden te winnen met dammen.
Dus niet…..

Intussen stelde de dansgroep de “ritmesectie” op.
Waarna de school collectief naar buiten stormde en Afrikaans begon te wiebelen.

Waarna het complete spektakel los barstte.
Foto’s zijn daarvan zo lastig te maken.
Tegenlicht.
En het beweegt snel en ritmisch.

Hier kom je wel aan je
dagelijkse kwantum
“zwarte-kindjes”…..

Na de performance
uitgebreid met de groep
gesproken.
Ze zijn uniek!!!!!

Nog even bij de tailor
shop langs.
Er werd gewerkt……
Maar om het nu een
voorbeeld van collectieve
productie en
bedrijfsvoering te
noemen…..

In de lerarenkamer het
overhandigen van
tandenborstels en
materiaal wat weer
tussen de
gebitselementen mag
nestelen….

Hetgeen in de bovenbouw werd overhandigd.

Afgesloten met
hoorngeschal!!!!!!!!
In St Alban’s Clinic
zijn de gebreide
babymutsjes
enthousiast
ontvangen!

Door Greg’s wagen zijn we uiteindelijk in
het Holy Family Hospital afgeleverd, waar
een legertje electrotechneuten nog volop
bezig was.
Zou morgen toch e.e.a. functioneren?
De middag is deels doorgebracht op het
balkon van het hotel.
Uiteindelijk nog een overleg met Gregory.
Tot een belletje uit het hospitaal wederom
de bisschop aankondigde voor een overleg
over alle projecten.
Met groot gezelschap, incl. Tony en
Gregory, daar neergestreken.
Prima overleg waarbij nog eens werd
onderstreept hoe groot de impact van de
nieuwe dentist room zou worden…….
Heb je soms gewoon zelf niet zo in de gaten.

De avond was lazy en zo.
Heerlijk gegeten.
Met muziek van Tony!!!!!!

Wordt vervolgd…….

vrijdag 27 oktober 2017
Dagje Drobo.
Eerst nog even de progressie van de
dentist chair.
Het vordert.
Gestaag……

Hopelijk krijgen alle kabels en
slangen nog enige bescherming.
Binnen werd de samenwerking tussen twee
culturen intensief voortgezet….

Eind van de
ochtend met twee
taxi’s naar Drobo.
Over de bekende
“very funny
road”…..

Het anker werd
uitgegooid bij St Mary’s
Hospital.
Keurig Sr. Serene gedag
gezegd………….
En het speeltuintje
geïnspecteerd.
Een schommel was al
aan het vergaan.
Doet niemand wat aan.
Alleen kinderen van de
school op het terrein…..
De door
Harderwijk
geschonken
deurversiering was
slechts voor 50%
herkenbaar.
Kan ook niet
anders wanneer je
een affiche
belangrijker vindt.

Niemand zal het wagen om die ergens
anders te plakken.
Namen van bisschop en hoofdsponsor
zijn nu eenmaal heilig.
Zeker als ze beginnen met “St.”!

Het weerzien met
Francis was
allerhartelijkst, waarna
de behoefte aan iets
koels collectief werd
onderstreept en
ingevuld….

De vrouw van Emmanuel zat
inmiddels met iets eetbaars te
wachten.
De laatste telg van hen werd alom
bewonderd….
Geweldig mooi kereltje….

Vervolgens weer de St Mary’s compound
op naar de woning van Agnes.
Yusif werd ook die kant op gedirigeerd,
nadat hem even duidelijk was gemaakt
dat zijn prijzen de vorige keer wel erg
hoog waren.
Resultaat: enkele fraaie oude maskers!
Met twee taxi’s weer terug naar Berekum,
waarbij de taxi van Willem, Nicole en
Tony het ruim voor Berekum begaf!!!!!
Oplossing was weer een driewielig geel
voertuigje……

Lekker simpele dag…..
Wordt vervolgd…….

zaterdag 28 oktober 2017
Laatste dag voor vertrek.
Vandaag maar een kort stukje.
Het was een lange dag en het is al laat.
Rondom gonst het nog “Ghanees”.
Tony’s muziek prominent aanwezig.
Zal het vreselijk missen.
Er wordt nog met alle vrienden gebabbeld en overlegd.
Vooral het eerste…..
Vanmorgen eerst met een

tuctuc naar
het hospitaal.
De laatste
vorderingen.
Keli is goud
waard.
Alles
weliswaar op
origineel
Afrikaanse
wijze..
Er liggen
steeds meer
kabeltjes.
In het magazijn werd nog een meegeleverd, uiterst
noodzakelijk, vat gevonden.
De aansluiting is collectief “uitgevogeld’.
En de aansluitingen zijn op Ghanese wijze
gerealiseerd.
Maak een plastic pijpje soepel boven een vuurtje van
nog ergens rondslingerend karton, beter brandbaar
gemaakt met een lik lijm die in Holland waarschijnlijk
al niet meer toegestaan is.

Doe dat, zoals alles hier in deze cultuur,
nooit in je uppie.
Alles doe je hier met elkaar!!!!
En ook in het compressorhokje buiten is
het weer opmerkelijk “gezelliger”
geworden….
Waarna ook binnen de functionaliteit tot
grote hoogte is gestegen.

Voorzien van
een
sponsoremblee
m, wat eigenlijk
bedoeld was om
door een ruit
vanaf de andere
kant te
bekijken…

Tijd om een kleine
“simulatieoefening”
te doen….

Einde middag naar Fetentaa
om “ons” football team in
actie te zien.
In kleding die ons zeer
bekend voorkwam.
Fanatiek!!!!!!!

Afgesloten met de
obligate
fotosessie.
Waarna
teruglopend via
het “echte” dorp
Fetentaa in de
avondschemering.
Indrukwekkend.

Het laatste stukje naar het kamp met een
onvervalste Ghanese taxi.
Weliswaar een “welbewogen” foto van de
heenrit, maar het sfeertje…..
In het kamp de bestellingen van de tailor
group in ontvangst genomen.
Niet alles was klaar…..
In het donker terug naar het hotel.
Rammelend.
Hoop herrie.
Veel ritme en muziek.
Zal het vreselijk missen.
Zijn er dingen die ik niet zal missen?
Misschien dat het volgende, op internet gevonden, stukje alles zo treffend omschrijft:

“https://mtumishi.wordpress.com/2010/05/17/je-went-aan-alles/
Je went aan alles… al het lieve, kwade en het leuke bovendien…
Je went aan 28 graden Celsius… o zo gemakkelijk. Alsof het altijd zomer is. Je went er aan
om niet naar het weerbericht te kijken – het is toch altijd korte-broekenweer… Je went aan
altijd een lange broek aan om duidelijk te maken dat je een serieuze wetenschapper bent
en geen verdwaalde toerist.
Je went aan zwart om je heen. Bruin, donkerbruin, heel donkerbruin, zwart… elke blanke
die je ziet bekijk je met enige argwaan. Wat doe jij hier? Jij hoort hier niet.
Je went aan ugali, nyama choma (geroosterd vlees), bananen, 2 ons groente per week, chai
ya maziwa (thee met melk / melk met thee). Je went aan geen koffie, geen bruin brood,

geen hagelslag, geen kaas, geen AGV-tje. Je went er aan dat de sinaasappels en
mandarijnen groen zijn, en dat je aan elk partje een mondvol pitten overhoudt. (weet je
wat pas decadent is? Dat er voor Europeanen speciaal mandarijnen zonder pit gekweekt
worden).
Je went aan geen vuilnisbakken op straat, je went aan nooit de vuilniszak buiten
weggooien of de vuilnisbak klaarzetten voor de vuilnisman. Vuilnisophaaldienst bestaat
niet in Sengerema, en iedereen gooit al zijn afval gewoon op straat. Er zijn immers mensen
die de hele dag de straat vegen, en anders hebben die geen werk… Dat is logisch.
Maar, vraag je aan iemand, dreggen die mensen ook elke week het Lake Victoria, want ik
zie je net je lege plastic flesje in het water gooien. Ach, dat meer is zo groot.
Juist ja, zo zijn we in Europa ook ooit begonnen
Je went aan altijd en overal cola en fanta drinken. Koffie en thee bij de officiële
kwartaalvergadering van de District Council? Vergeet het maar. Cola, fanta of sprite?
Je went aan geen krant, geen journaal, geen nu.nl. Heb ik iets gemist? Ik heb misschien een
gat van vier maanden in mijn vaderlandse geschiedenis, maar heb ik iets gemist? Dacht het
niet.
Je went aan vrienden om je heen. Je went aan vrienden op duizenden kilometers afstand.
Je went aan armoede en rijkdom vlak naast elkaar. Je went aan corruptie. Je went aan
onwil en bureaucratie, onkunde en nooit verder gekomen dan de basisschool, je went aan
housegirls die bijna als slaven behandeld worden.
Je went aan televisie, mobiel bellen en spijkerbroeken als symbolen van rijkdom.
Je went eraan dat er elk moment zoveel mensen zijn die gewoon zitten en niks doen. Je
went aan mannen die thee drinken op straat en vrouwen die op het land werken.
Je went aan ‘mzungu’.
Je went aan een ander tijdsbesef. Je went aan geen agenda. Je went aan geen afspraak
maken, maar gewoon binnenlopen.
Je went aan ‘en, wat is jouw planning voor vandaag?’ – ‘Ik heb niet echt een planning. Ik ga
denk ik maar gewoon een beetje uitrusten op kantoor’.

Je went er aan dat er o zo belangrijke of bijzondere gebeurtenissen in Nederland zijn die jij
nu mist. En je went aan de gedachte dat iedereen in Nederland straks niet kan meepraten
over de dingen die jij allemaal hebt meegemaakt.
Je went aan een muskietennet. Je went aan malariapillen. Je went aan je dagelijkse koude
‘bucket-shower’.
En dan…
…op dat ene moment dat je net begint te denken dat je alles wel gezien hebt, alles wel
begrepen hebt, alles wel kunt verklaren… Dan gebeurt er plotseling toch weer iets
onverwachts. Iets verrassends. Iets geniaals. Iets dat niet past binnen het plaatje. Iets
buiten het door jou opgestelde paradigma.
Want Afrika went niet. Afrika laat zich niet verklaren. Afrika laat zich niet begrijpen. Ze zal
je omarmen, ze zal je welkom heten. Ze zal met je lachen, ze zal voor je koken, ze zal lange
verhalen vertellen rondom een vuurtje.
Maar ze knikt ja als ze nee denkt, en net als je denkt dat jullie samen op één lijn zitten,
praat zij recht wat volgens jou krom is. En wat jij altijd absoluut en zwart-wit vond, blijkt
bij nader inzien misschien toch meer grijs te zijn.
Afrika belt je op ‘om je te groeten’. Afrikanen hebben allemaal zes moeders en zeven
vaders. Afrika hoopt en verwacht dat de regerende partij bij de volgende verkiezingen niet
weer de grootste partij zal zijn, maar voorlopig stemmen ze er nog wel op. Ze gaan pas op
die andere partij stemmen als die partij de grootste is. En zo hebben we hier in Tanzania al
sinds de onafhankelijkheid CCM aan de macht.
Maar, zo verzekert een onderwijzer op een middelbare school mij, het feit dat er nu meer
mensen onderwijs genoten hebben zal daar spoedig verandering in brengen.
O, zeg ik, mag ik je dan iets persoonlijks vragen? Waar ga jij bij de verkiezingen op
stemmen?
Ik? Ik ga niet stemmen. Stemmen is een waiste of time. CCM wint toch.
Afrika vindt het de normaalste zaak van de wereld dat ambtenaren middels kleine en
grotere vormen van corruptie hun salaris aanvullen of zelfs verdubbelen. Hoe moeten ze
anders hun huis betalen? Net zo normaal is het dat een arme, werkloze jongen die betrapt
wordt op het stelen van een waterpomp door de dorpsbewoners wordt doodgeslagen.

Kortom: Afrika is elke dag weer schitterend. Of treurig. Soms lijkt het hopeloos. Soms lijkt
het wel of de mensen hier het leven veel beter begrepen hebben. Soms wordt je ineens zo
vrolijk van al die vrolijke mensen om je heen. Soms stap je lachend in je korte broek
achterop een motor en scheur je door de straten. Soms (regelmatig) gebeurt er een heftig
ongeluk en dan vraag je je weer vertwijfeld af waarom ze hier allemaal als dwazen over de
weg blazen, zonder rijbewijs, zonder beschermende kleding, op en in voertuigen die in
Europa rechtstreeks naar de schroot zouden moeten.
Soms zie je een kans en snap je niet dat niemand die nog gegrepen heeft. Soms voel je jezelf
machteloos omdat jij het in je eentje toch
niet kan veranderen.
Afrika… ze zal altijd een speciaal plekje
in mijn hart houden…..”

Morgen weer naar huis reizen.
We hebben ons hier meer dan thuis mogen voelen…
Wordt ooit weer vervolgd……………..

