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Voor het afsluiten van wederom een “Covid-jaar” weer een nieuwsbrief.
Mocht het afgelopen jaar de indruk zijn ontstaan, dat het stil is aan het Ghana-front, het
tegendeel is waar!
Het reizen naar Ghana stuitte ook dit jaar op weliswaar overkomelijke, maar toch
oncomfortabele beperkingen en maatregelen en is derhalve voorlopig even voor ons uit
geschoven. Evenals vorig jaar bleek het contact-op-afstand met alle digitale daartoe
beschikbare middelen het
gewenste resultaat op te
leveren. Met als
neveneffect dat het
zelfstandig handelen van
onze partner-NGO tot
een nog hoger plan kon
worden ontwikkeld.
Ook hun
organisatieniveau is
enorm verbeterd. Waar in
2020 “de bal net als bij
de F-jes in het
jeugdvoetbal met het
complete team het
tegenoverliggende doel
werd binnengelopen”, daar is nu een efficiënte en duidelijke taakverdeling waarneembaar.
Ook de initiatieven die ze nemen zijn talrijk en doeltreffend.
En toch zou het weer geweldig zijn om daar weer eens gezamenlijk met elkaar te kunnen
communiceren.
Ik weet het: een goed project is een project waarbij we onze inbreng zelf onnodig hebben
gemaakt. Dat doel is uiteraard nog lang niet bereikt.
Maar bovendien is er die uitspraak van Albert Einstein: “I love to travel, but I hate to arrive”.
En “reizen” met onze Ghana-partners is een geweldige ervaring.
Daarom hoop ik dat er nog vele nieuwsbrieven mogen volgen.

Voor de inhoud van deze nieuwsbrief hanteer ik weer de volgorde van de vorige om enige
continuïteit te creëren.
De foto’s zullen grotendeels ge-appte foto’s zijn van onze mensen in Ghana.

Onderwijs
Over het aspect onderwijs is op dit moment wederom weinig tot niets te melden.
Onderwijs heeft in Ghana voor een groot deel stil gelegen en vanuit de Catholic Diocese of
Sunyani is geen enkel verzoek tot betaling gekomen.
Intussen is onze partner-NGO “Support 4 Ghanaian Kids” zich terdege bewust dat het
uiteindelijke doel van alle opgezette projecten, ten goede dient te komen aan goed onderwijs
voor alle kinderen. We gaan dit aspect nu met onze partner-NGO samen verder vorm geven.

Voeding
Ook in deze nieuwsbrief is er weinig te melden.
De vertegenwoordiger van de MOFA (Ministery of Food and Agriculture) heeft geen verdere
voorstellen gedaan en het initiatief is meer overgenomen door onze partner-NGO, die het gaat
onderbrengen in het landbouwproject.
Meer hierover in “Landbouw”.

Sport
Geen nieuws over de sportvereniging in het Fetentaa UNHCR Refugee Camp.
En toch is er op sportgebied dit jaar veel gebeurd.
Voor ons WASH project in Fetentaa diende voldoende sponsorgeld te worden verkregen.
En er was een pandemie. De geplande samenwerking met Avondvierdaagse Ermelo bleek
daardoor kansloos.
In een paar maanden werd er een intensieve samenwerking gerealiseerd tussen de organisatie
van de Halve Marathon Ermelo en ons op initiatief van een sportleraar van Interactie Ermelo.
Het idee: laat kinderen van basisscholen in Ermelo in hun reguliere gymles 1 km hardlopen.
Laat dat weer door ouders etc. sponsoren.
Breng dat onder in de organisatie van Halve Marathon Ermelo, maak daar dan een competitie
van tussen de verschillende scholen en geef de deelnemertjes een medaille.

Stimuleer tevens dat in Fetentaa de leerlingen van 3 basisscholen eveneens een km hardlopen.
En geef ook die een medaille en een beker aan de winnende school.
Resultaat: In Ermelo en Fetentaa liepen samen 1700 kinderen een kilometer hard! Opbrengst
€4000. En ook in Ghana werden alle kinderen voorzien van medailles en de winnende school
van een beker. De ervaringen die we bij het verzenden van deze laatste items mochten opdoen
met de Ghanese douane en het systeem van invoerrechten laten we maar even onvermeld.
Voor een impressie verwijs ik naar een video op Youtube:

Mocht het niet lukken de video te openen vanuit deze nieuwsbrief, dit is de link:
https://www.youtube.com/watch?v=cQrkMic_pXQ

Ook voor 2022 zijn we i.s.m. Halve
Marathon Ermelo en de sportleraren
van Interactie Ermelo weer bezig
een soortgelijk evenement te
realiseren.
Het uitnodigen van de scholen in
Ermelo is in volle gang, terwijl er
uit Ghana geluiden komen dat er nu
wel eens 17 scholen staan te
trappelbenen om te mogen
meelopen.
Ghanezen houden van competitie!
We gaan proberen om dat competitieëlement er ook dit jaar weer internationaal in te bouwen.
En dan was er nog een element dat we verder willen uitwerken. De maand voor de
daadwerkelijke kidsrun hebben klassen in Ermelo en in Ghana van elkaar korte videoclips
uitgewisseld om elkaar op eigen manier te leren kennen. Voor 2022 willen we in de

maand(en) voorafgaand aan de run ditzelfde met enkele scholen weer oppakken.
Internationalisering is op basisscholen een hot item, maar kan hiermee verder gaan dan vroeg
Engels leren. Wij hopen hiermee dat basisschoolleerlingen elkaar op deze wijze
spelenderwijs, en misschien nog belangrijker, op hun eigen wijze en met eigen visie leren

kennen in verschillende culturen. Dit observeren zou wel eens verrassende ontdekkingen
kunnen opleveren.

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

Het past helaas bij de algemene impressie die we de laatste tijd van onze activiteiten in het
Fetentaa UNHCR Refugee Camp hebben: eigen constructief initiatief is zeldzaam en het
contact, vooral met de landbouwgroep, werd vooral gekenmerkt door een vragende en
claimende houding.
Derhalve maken we nu “een omtrekkende beweging” door ons focus vooral te richten op een
doelgroep die wel betrokkenheid en inzet toont.

Landbouw
Het plan voor het landbouwproject in
Fetentaa is in Nieuwsbrief 2020/1 uitvoerig
gepresenteerd en in Nieuwsbrief 2002/2
verder aangepast.
Het “Food for Fetentaa” project is begin dit
jaar daadwerkelijk gestart met een pilot
project op het al ter beschikking staande
stuk landbouwgrond.
Nadat eindelijk de weg naar het stuk grond
berijdbaar was gemaakt voor zwaar
materieel, het mag een boompje kosten,
kon eindelijk de boring worden
gerealiseerd.

En toen was er water.
Alleen nog “even” het
irrigatiesysteem installeren.
Gekozen is voor een dripsysteem.
“Even”……….

Eerst diende het probleem te worden opgelost van wegen die in de loop van het jaar
onbegaanbaar waren geworden door overvloedige regenval.
En in afwachting van de droogte die verwacht werd, ontstond er in het beschikbaar stellen van
de benodigde en al ter beschikking staande budgetten door de Diocese eveneens een
“droogte”. De opvolger van Linus Opoku vond dat iedereen eerst naar zijn bureau diende te
komen om alles nog eens een keer uit te leggen.
En dan zou hij het project wel overnemen en verder beslissen.
Ik zal deze nieuwsbrief niet bezoedelen met de emails en teksten die allemaal gebezigd
dienden te worden, zo nodig via de bisschop, om uiteindelijk na een dreigement bericht te
krijgen dat het geld vrijgemaakt werd.
En toen regende het weer……
En toen waren de wegen weer eens niet begaanbaar voor transport……
En toen diende er weer gewacht te worden tot eind
2021 voordat het in de harmattan droog werd.
Inmiddels was de pilot van het landbouwproject
gestart met steun van Stichting Herbahortus.
Boeren uit Fetentaa hadden het land “opgeruimd”
en dat gaat op z’n Afrikaans, gewoon de fik erin!

In de loop van 2021 werd dankzij Rijk Zwaan
Nederland B.V. contact gelegd tussen onze
zusterorganisatie Support 4 Ghanaian Kids en
Holland Greentech in Ghana.
Hun vertegenwoordigers in Kumasi zijn nu actief om in Fetentaa een demo-farm te starten.
Inmiddels was de tomatenteelt door de
deelnemende boeren in Fetentaa al
gestart op een wijze die het werk van
de vorige deelnemer in kwaliteit
overtrof.

Maar men wilde zich verder ontwikkelen.
De instructiemiddag in Fetentaa door
Holland Greentech was enthousiast
bezocht en naast de al gestarte groep
meldden zich meerdere potentiële nieuwe
deelnemers.
En niet te vergeten, ons uiteindelijk doel is dat
kinderen in Ghana verzekerd zijn van goed
onderwijs. Daarvoor is geld nodig en dat kan in
de toekomst door de inwoners zelf worden
gegenereerd door optimale landbouw. Daarover
waren allen het eensgezind eens.

Wat nieuw voor ons allemaal is, is dat boeren uit Fetentaa nu naar ons komen met het verzoek
te mogen meedoen. De inspanningen van onze jongens daar hebben daar meer dan verwacht
aan bijgedragen.
De volgende fase is nu, nadat het dripsysteem is aangelegd, dat de demofarm volledig start en
dat deelnemers gaan ervaren dat met goede
organisatie en zaden het mogelijk is om geld te
verdienen en volgende investeringen en
ontwikkelingen zelf te bekostigen.
En dat we dat idee verder regionaal gaan
uitbreiden.
Deze volgende fase zal onze zusterorganisatie
Support 4 Ghanaian Kids als projecteigenaar
hebben, waarmee we verwachten slagvaardiger te
kunnen optreden dan tot nu met de Diocese
mogelijk was.
De eerlijkheid gebied wel te zeggen dat zonder de
medewerking van de Diocese de start niet
mogelijk was geweest.
De Ghanese cultuur is soms best complex. Maar
boeiend en vaak ook leerzaam.

Water, Sanitation and Hygiene: WASH.
We hadden gehoopt dat het WASH project eind dit jaar gerealiseerd zou zijn.
Maar ook dat was een pietsie te optimistisch.
Ons team in Ghana heeft veel tijd gestoken in overleg met Chief en dorpsoudsten en heeft de
gelegenheid gekregen een diepgaander onderzoek te doen naar de actuele situatie.
Het resultaat werd een gedegen rapport van ze waarin de problemen, niet ongebruikelijk,
onvoorstelbaar groter bleken te zijn dan we dachten.
De watervoorziening is in eerdere nieuwsbrieven al geschetst.
Maar de sanitaire situatie in de beide scholen van de community van Fetentaa was vele malen
schrijnender dan voorheen geschetst.
Afgelopen jaar is er een Zoom meeting geweest met onze mensen in
Ghana samen met Water for Life en Ghana Water Company. Deze laatste
organisatie blijkt niet actief in de regio van Fetentaa. Dat is weer
Community Water and Sanitation Agency te zijn.
Niet alleen Nederland is overgeorganiseerd……
En Water for Life werkt met die laatstgenoemde niet samen.

En bovendien merkte de vertegenwoordigster van Ghana Water Company en passent op dat
een groot deel van de opbrengsten van het waterverbruik op ging aan salarissen. Van
medewerkers achter een bureau. In een goed onderhouden kantoor.
Terwijl training etc. in de regio sterk verbeterd zou kunnen worden…..
Tijdje stilte op de lijn hoe we nu verder zouden moeten, want we zijn er met z’n allen van
overtuigd, dat een eigen waterboring met eigen opbrengsten ten gunste zou kunnen en moeten
komen voor een beter onderhoud en betere ontwikkeling van water en sanitair.
Het telefoontje van Water for Life enkele maanden geleden om ons in
contact te brengen met de organisatie Project Maji was een uitkomst.
Het contact is gelegd en we gaan samen met die organisatie een boring
realiseren en onderhouden.
Om tevens, misschien i.s.m.
Rotary Club Sunyani Central de benodigde toiletten
voor de scholen in Fetentaa te bouwen.
Het hele project zal nog veel overleg vergen met
Chief en oudsten van het dorp, maar dan is het ook
hun eigen project! Dan maar op Ghanese wijze accepteren dat het wat tijd mag kosten.
Uiteindelijk willen we met dit project de volgende doelen bereiken:
- schoolkinderen dienen goede sanitaire voorzieningen te kunnen gebruiken
- scholen moeten gefaciliteerd worden in het beschikking hebben over water
- de sanitaire situatie in het dorp moet drastisch verbeteren
- het hele systeem dient adequaat te worden onderhouden
- het systeem moet voldoende geld genereren om zichzelf te onderhouden en ontwikkelen
- het hele systeem dient alleen de gehele gemeenschap ten goede te komen
En dan vergeet ik ongetwijfeld nog zo’n lijst.
Kortom het moet hun eigen, betrouwbare en goed onderhouden systeem worden.

Sociaal trainingsproject
op dit vlak nog ook ditmaal niets concreets te melden.
E.e.a. is nu eerst in afwachting van het landbouw- en WASH-project.

Overige losse gedachten…….
Wij klagen niet over de beperkingen die de pandemie ons zou opleggen. Uiteindelijk zijn een
aantal ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. Zelfstandigheid en onafhankelijkheid
zijn de sleutelwoorden.
Maar in diezelfde pandemie is de polarisatie tussen arm en rijk alleen maar gegroeid. Zowel
landelijk als mondiaal.
Wat precies de huidige impact daarvan is in Ghana is ons nog niet geheel duidelijk.
We zijn er echter nog meer van overtuigd geraakt dat de weg die we met onze projecten zijn
ingeslagen, uiteindelijk de juiste zal blijken te zijn: versterk de economische situatie van je
doelgroep zonder die afhankelijk te maken van een mondiaal systeem waarin de voordelen
vooral naar aandeelhouders gaan en de afstand arm-rijk enkel wordt vergroot.

En probeer mensen in onderscheiden culturen echt met elkaar in contact te brengen. Zoals het
idee om basisschoolleerlingen in twee culturen met elkaar te laten praten. Op hun eigen
manier. Iets wat veel verder gaat dan alleen geld vergaren en sturen.
Maar waarschijnlijk zijn we weer veel te ambitieus.
We voelen ons echter gesteund door de tekst waarmee we deze nieuwsbrief willen afsluiten.
Dit keer geen tekst van Einstein maar van een andere “snorremans” die ons dit jaar helaas is
ontvallen. Een gedreven man die van het prille begin van ons werk daarin intensief was
geïnteresseerd en het op zijn eigen poëtische wijze verwoordde. Voormalig Harderwijks
stadsdichter Joz Brummans, werkend onder het synoniem Michel Martinus.
Zijn tekst mag onze website en jaarverslagen blijven sieren om ons te blijven inspireren.

“Juf heeft hun geloof op een toekomst,
als een groot spel met een zeepbel
vorm gegeven tussen 2 stokjes en
groter en langer wordt de bel, tot de
kinderen er hun eigen dromen aan
kunnen toevoegen, want dromen mag,
de zeepbel moet vrijgemaakt, niet
kapot gemaakt met de stellige hoop op
verwezenlijking, daar niet alleen in
geloven en op hopen, maar er met hart
en ziel samen aan werken, dan kan
deze mooie droom op reis worden
verzonden.
MM”

