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Na een jaar toch weer een nieuwsbrief. 
Er zijn nog steeds geen nieuwe reizen gemaakt naar Ghana. Deels door de Covid-
maatregelen, deels ook doordat het afgelopen jaar ook veel tijd is gebruikt voor opvang van 
Oekraïeners. 
Om over de lange wachtrijen op Schiphol in de zomermaanden maar te zwijgen. 
En een reis in december stuitte op de vele vrije dagen dan in Ghana. 
Dus 14 januari 2023 pakken we die draad weer op! 
Voordat van die reis weer de reisverslagen worden gedeeld, is het goed de ontwikkelingen van 
het afgelopen jaar nader toe te lichten. 

Algemeen 

Twee ontwikkelingen van afgelopen jaar zijn bepalend geworden voor onze verdere 
werkwijze en doelen. 
In de eerste plaats is de registratie van onze mensen in Ghana als zuster NGO “Support 4 
Ghanaian Kids” eindelijk compleet nu er ook een bankrekening van ze is geopend. Dit kostte 
op Ghanese wijze de nodige tijd en Cedi’s, de laatste vooral gespendeerd aan de vereiste 
handtekeningen van advocaten en zo. 
Ten tweede heeft het Fetentaa UNHCR Refugee Camp in de loop van 2022 opgehouden te 
bestaan als 
vluchtelingenkamp. Hierover 
later meer. De UNHCR heeft 
zich nu uit Fetentaa terug 
getrokken en terwijl het land 
nog steeds van de Chief van 
Fetentaa is, heeft de District 
Assembly zich nu 
“ontfermd” over de 
aangebrachte 
infrastructuur.Ook hierover 
later nog enkele 
opmerkingen. 
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Onderwijs 

Ook dit jaar heeft de Diocese of Sunyani ons geen enkele rekening gestuurd voor kosten voor 
secondary high school onderwijs.  
Uiteraard blijft onderwijs voor kinderen ons primaire doel, maar met onze zusterorganisatie 
Support 4 Ghanaian Kids gaan we voor de financiering daarvan eerst een eigen gedegen 
systeem opzetten, waarbij onze andere projecten een basis kunnen gaan vormen om dat 
uiteindelijk self supporting te laten worden. 

Sport 

Het element “sport” dit jaar bestond net als in 2021 voornamelijk uit een hardloopactiviteit 
van basisschoolleerlingen in Ermelo en Ghana. 
In de eerste week van juni liepen leerlingen van vier basisscholen in Ermelo een sponsorloop 
t.b.v. ons WASH project in Fetentaa. 

In Fetentaa zelf werd de loop, 
i.t.t. de datum op hun poster,  
enkele weken later gehouden 
i.v.m. het schoolprogramma 
in de regio. Waarbij eigenlijk 
de belangrijkste reden was, 
dat het evenement de 
komende jaren dan in 
dezelfde periode gehouden 
zou kunnen worden! 
En dan met nog meer 
Ghanese scholen in het hele 
district. 
Om dat te promoten had men 
daarvoor de benodigde kosten 
ook sponsors gezocht en 
gevonden! 
 



Let vooral op het detail rechts 
achter op deze foto.  
Een ambulance bij dit soort 
evenementen in Ghana is 
kennelijk verplicht. 
Voor wanneer een deelnemer 
onwel mocht worden. 
Ondanks het feit dat een van 
onze sponsors ook dit jaar weer 
garant stond voor het vereiste 
drinkwater. 

Men was zeer tevreden met het resultaat zoals verwoord in een van de vele apps: 
“…….746kids and only 2 fainted and when one of them mother saw the scene she also got 
down but glory they are all treated and enjoying their moments in the house……”! 
En dus zal e.e.a. ook in 2023 weer daar worden georganiseerd, zo mogelijk met nog meer 
scholen. 
In Ermelo waren dit 
soort voorbereidingen 
niet nodig. 
Vier basisscholen 
organiseerden zelf hun 
sponsorloop. De 
belangrijkste 
voorbereiding 
onzerzijds was een 
klasgewijze presentatie 
over Ghana en het 
project. 
Het leukste onderdeel 
daarvan werd een 
Ghanees gammele life videoverbinding met klassen in Ghana, waarbij de gelegenheid bestond 
om elkaar wederzijds vragen te stellen en wederom life met smartphones en tablets in de hand 
door de school en omgeving te lopen en elkaar dat op grote afstand te laten zien. 
Om daarna met “hartjesgebaren” weer 
van elkaar afscheid te moeten nemen. 
Mogelijk zeker iets om verder uit te 
bouwen. 
Opbrengst? Ca. €3700! 

Landbouw 

Na veel vertraging is eindelijk het eerste 
deel van het dripsysteem aangelegd. 
Met de materialen en begeleiding van 
Holland Greentech konden de eerste zaailingen worden gerealiseerd. 



Dan staat dus nu niets meer in 
de weg om met alle 
samenwerkend boeren van 
Fetentaa een goede productie 
te realiseren en de winst ook 
voor gezamenlijke doelen te 

gebruiken, inclusief de verdere ontwikkeling en het onderhoud. 
………………. 
Het project was gestart als een pilot…………… 
…………………. 
En dus mochten we ook nu weer de nodige leermomenten beleven. 
Allereerst die begrippen “samenwerkend” en “gezamenlijk”…. 
Een Ghanese boer werkt alleen voor zichzelf! 
Ook als Tony en zijn medeleden van zijn NGO Ghanees-inspirerend toespraken en uitlegden. 



Dan heb je als “stimulans” een hogere autoriteit nodig. 
En inmiddels deed de officiële projecteigenaar, de Diocese van Sunyani, niets. 
Onze zuster-NGO ging derhalve steeds meer de verantwoordelijkheden van een 
projecteigenaar overnemen. 

En toen ging eind dit jaar ook nog een omvormer van het pompsysteem op het land stuk. 
Aangevreten door ongedierte en dus geen 
garantie. 
De droge periode dreigde! 

En plots was een “projecteigenaar” in Sunyani 
niet meer voor dat probleem bereikbaar en de 
deelnemende boeren hadden het alleen nog maar 
over de noodzaak van aanschaf van nieuwe 
zaden. 

De gehele situatie bleek achteraf het grote 
keerpunt ten goede in het project te hebben 
geïnitieerd. 
De Chief van Fetentaa, de echte eigenaar van het 
aan ons geleasde land en de hoogste autoriteit in 
het gehele proces, verklaarde wel “even” contact 
te gaan opnemen met de Bishop van Sunyani om 
hem duidelijk te maken dat hij, de Chief, het 
landbouwproject nu met ons verder gaat 
ontwikkelen ten einde jonge landbouwers te 
stimuleren tot samenwerking in optimale landbouw en het bereiken van die gezamenlijke 
doelen. 
De hierboven al gememoreerde noodzaak van de stimulans van een hoge autoriteit! 

In januari 2023 is eindelijk weer een reis naar Ghana gepland en de Chief heeft aangegeven 
om die reden niet afwezig te zijn voor zijn geplande familiebezoek. 
Bovendien verblijven we op zijn uitnodiging in zijn gastenverblijf. 
Een ideale situatie om alle aspecten met elkaar op een diepgaandere wijze te kunnen 
bespreken dan de tot nu gebruikelijke ontvangsten in het palace. 



Goed om te vermelden dat Tony nu al buiten alle protocollen om een “hotline” met de Chief 
onderhoudt. 
Na jaren is het project nu een Ghanees project geworden! 

En in dat kader nog die bovenstaand aangekondigde “enkele opmerkingen” over het 
voormalig vluchtelingenkamp. 
Zou het na het uitkristalliseren van het pilot project met al die nu lokale support geoorloofd 
zijn om een lange-termijn idee te overwegen?  
Een modificatie van het al lang geleden geopperde regionale project? 
Zou het mogelijk zijn om daar een landbouwopleidingsinstituut te overdenken? 
Op de eerste suggesties naar de partners kwam niet het zo gebruikelijke “not possible”…….. 

Water, Sanitation and Hygiene: WASH. 

Nog een project wat door Chief en 
elders van Fetentaa nu maximaal 
wordt omarmd. 
De fundraising voor de start door 
Rotary Club Ermelo is nu afgerond 
en het contact met RC Sunyani 
Central is nieuw leven ingeblazen. 
De voorzitter en deskundigen van 

laatstgenoemde club 
hebben met onze zuster-
NGO constructief 
overleg gehad met de 
Chief van Fetentaa. 

Er liggen nu eerste 
begrotingen en op basis 
daarvan wordt nu een 

keuze gemaakt 
voor de 
startconfiguratie, 
waarbij het 



zelfonderhoudend aspect van het project, i.c. inkomsten van water etc., een belangrijke plek 
gaan innemen. 
Ook over dat aspect zal in januari weer overleg plaats vinden met Project Maji. 
Ik verwacht in de reisverslagen van januari a.s. meer concretere uitleg over het project te 
kunnen geven, maar ook deze activiteit is door de inzet van onze partners in Ghana in een 
stroomversnelling gekomen. 

Ten slotte 

mocht de indruk bestaan dat afgelopen “covid-jaren” een stilstand hebben teweeggebracht, het 
tegendeel is waar. 
Doordat de afstand slechts digitaal was te overbruggen is het initiatief steeds meer bij onze 
lokale partners terecht gekomen. 
Met resultaat. 
Ik kijk verlangend uit naar het weerzien in januari. 
Dan weer op reis naar dat boeiende continent. 
En over reizen gesproken, laat ik maar weer eindigen met een quote die ik al eens eerder heb 
gebruikt, maar die op alles wat we daar doen zo toepasselijk is. 
Maar niet nadat ik de onbescheidenheid heb gehad om een eigen gedachtenspinsel er aan toe 
te voegen: 
“Je zult je reisdoel nooit echt 
bereiken zonder dat je onderweg 
veel hebt geleerd en de tijd 
daarvoor prioriteit hebt gegeven”


