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In september 2010 is er door een aantal van onze bestuursleden een nieuwe 
stichting gevormd: Support Foundation. Deze nieuwe stichting gaat zich richten op 
projecten, vooralsnog in de omliggende dorpen van Egyam, waar ook ons weeshuis 
gevestigd is en zal dit geheel op eigen initiatief doen en voor eigen rekening doen. 
 
Onze stichting Weeshuis Egyam Ghana, blijft als vanouds zorgdragen voor de 
exploitatie van het weeshuis, de financiële ondersteuning en begeleiding van 
het weeshuis en incidentele noodhulp in de directe omgeving. 
 
Er zijn momenteel 56 kinderen in het weeshuis en 27 kinderen in de dorpen 
waarvoor onze ondersteuning noodzakelijk is. 
 
De eerste drie kinderen hebben in oktober het weeshuis verlaten, om hun studie 
voort te zetten aan de junior high school (internaat). Elk kind dat het weeshuis 
verlaat, zal worden begeleid in studie of werk. 
De scholingskosten van deze kinderen worden door onze stichting gefinancierd.  
Verder blijven wij hulp bieden in noodsituaties, zoals onder meer hulp bij ernstig 
zieke of gehandicapte kinderen in de omliggende arme dorpen. 
 
In oktober 2010 hebben Thea en Henriëtte een werkbezoek gebracht. 
Er is nu een halve hectare grond bij gekocht, waarmee een model groentetuin wordt 
aangelegd onder leiding van een van onze Ghanese bestuursleden met een 
agrarische- en tuinbouwopleiding. Ook de kinderen zijn actief met de aanplant en het 
wieden van het onkruid en doen dit met veel plezier! Dit tuinproject wordt ook 
onderhouden door de kinderen zelf. Er is inmiddels een flinke voorraad mais en 
bonen geoogst. 
Voor de bestemming  van een deel van deze aangekochte grond zijn we nog met 
plannen bezig.  
 
Het weeshuis is in oktober weer geschilderd door twee vrijwilligers: Eef Koenders en 
Richard Harders. Het schilderwerk heeft veel te lijden door het warme en vochtige 
zeeklimaat, waardoor regelmatig onderhoud noodzakelijk is. En natuurlijk ook door 
de 56 spelende kinderen… 
 
Er is een aantal jonge legkippen aangeschaft, voor de eigen eierenvoorziening van 
het weeshuis. 
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De zwaar gehandicapte jongen Isaac is inmiddels met succes geopereerd, hij kan 
weer lopen en heeft inmiddels voor het eerst de school kunnen bezoeken! Wat een 
mooie gebeurtenis! Thea en Henriëtte maakten dat van dichtbij mee en het was 
geweldig te zien hoeveel blijdschap dat bij Isaac teweegbracht. Eindelijk naar 
school….! 
 
Alle kinderen hebben nu een eigen kastje om hun spaarzame persoonlijke spullen in 
op te bergen. Ook is er nu een muskietennet bij ieder bed geplaatst, in Egyam geen 
overbodige luxe. 
 
Met onze maatschappelijk werker hebben we kleding gedistribueerd in de arme 
omliggende dorpen. Het is van groot belang dat het contact met de dorpsbewoners 
goed is, zodat zij onze activiteiten in de omgeving ondersteunen. 
Ook hebben we met ons Ghanees bestuur gesproken over de huidige stand van 
zaken en onze plannen voor de toekomst. 
 
Er is een bezoek gebracht aan de school waar onze kinderen naar toe gaan, we 
hebben gesproken met de directie en leerkrachten over de vorderingen en 
ontwikkeling van onze kinderen. 
 
We hebben een bezoek gebracht aan de kliniek in Egyam, waar bleek dat vaak 
gebrek is aan noodzakelijke medicijnen. Er is een afspraak gemaakt met de 
regionaal directeur van de Western Region Hospitals voor het opstellen van een 
werkplan, zodat ook de kliniek in Egyam van de noodzakelijke medicijnen wordt 
voorzien. Van deze kliniek maakt ook ons weeshuis gebruik. 
 
Van de komende activiteiten zulllen we u in 2011 zeker op de hoogte houden. 
 
Wij danken u hartelijk voor uw voortdurende steun, ook weer in het afgelopen jaar, 
en wensen u Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2011 ! 
 
Bestuur Stichting Weeshuis Egyam Ghana 
 
Thea van den Bosch (voorzitter) 
Henriëtte van Velden (secretaris) 
Gerard Booms  (penningmeester) 
 
 
PS. Wilt u zo vriendelijk zijn ons uw email-adres door te geven op: 
velden433@zonnet.nl 


