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Beste weeshuisvrienden,
Moe maar voldaan keerden Herman en Thea van den Bosch terug na 6 weken Ghana.
Momenteel wonen er 54 kinderen in het weeshuis. Nog eens 25 kinderen bevinden zich in de dorpen
bij een oma of tante. Ook deze kinderen vallen onder de zorg van het weeshuis wat schoolkosten,
uniform en medische kosten betreft. Tevens kunnen deze kinderen meerdere malen per dag in het
weeshuis komen eten.
Deze kinderen werden door ons in hun schamele thuissituatie bezocht.
5 kinderen zijn leerlingen van de High School en in september zullen er nog enkele kinderen het
weeshuis verlaten om voortgezet onderwijs te gaan volgen ( intern ).
Dit onderwijs wordt ook door onze stichting gefinancierd.
Een gehandicapte jongen is inmiddels al enkele jaren in een gehandicapten-internaat, waar hij
begeleid en verzorgd wordt.
Bij het slecht ziende meisje Deboriah zijn de schoolresultaten tijdens haar verblijf in het weeshuis zo
ongelofelijk verbeterd dat ze niet naar het slechtzienden-instituut hoeft, maar straks zelfs naar de
High School kan.
Door Social Wellfare (Ministerie van Sociale zaken, afd. kinderbescherming) werden we als bestuur
en directie uitgenodigd voor een gesprek. We werden geïnformeerd over het volgende:
In Ghana heeft er een grote controle op weeshuizen plaats gevonden door ambtenaren van het
ministerie waarbij ook een delegatie van UNICEF was betrokken.
Het resultaat van dit onderzoek is vrij ernstig want van de 7 weeshuizen in de regio zijn er inmiddels
5 gesloten om verschillende redenen zoals slechte of onvoldoende verzorging van de kinderen,
slechte accommodaties, onveilige situaties, beperkte of zelfs geen administratie .
Gelukkig was er alle lof voor het functioneren van ons weeshuis. Het zal dan ook binnenkort als
regionaal weeshuis worden betiteld. Alleen is er één onderdeel dat volgens de onderzoekers aan
onze zorg ontbreekt:
Ons weeshuis heeft geen baby-afdeling .
De feitelijke situatie ter plaatse is dat er letterlijk steeds meer baby’s worden gevonden. Voor de
opvang en de zorg moeten wij beschikken over een apart gebouw en een bevoegde verzorgster. Om
aan die wettelijke verplichting te voldoen zijn voorbereidende werkzaamheden in gang gezet.
De conclusie raadt u al: om onze erkenning te houden zijn we verplicht op korte termijn een
behoorlijk grote investering te doen en dat heeft weer structurele kosten tot gevolg.
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Op dit moment wordt er, in verband met de gerealiseerde aankoop van een extra perceel grond en
om veiligheidsredenen, gewerkt aan de bouw van een muur (lengte 275 meter) die het gehele
complex omsluit. Tot op heden was enkel het weeshuis door een muur omgeven
Er was weer veel onderhoudswerk te doen. Met name moest het lekke regenwater-reservoir worden
gerepareerd. Hetzelfde met de korenmolen. Een lekkage aan het dak. Nieuwe deuren in de
doucheruimten. Defecte sloten. De bestaande schommel verstevigen en een veilig betonnen plateau
bouwen voor de houtskoolpot.
Na dit noodzakelijke werk werd er een kabelbaantje (40 meter) voor de kinderen gebouwd. Wat een
feest ! Samen met de kinderen uit het dorp werd er geduldig gewacht op hun beurt om er gebruik
van te maken.
Het kippenhok is uitgebreid en de tuin zal in april, als het regenseizoen begint, worden aangeplant.
Hopelijk zal onze Nissan Vanetta het nog een poosje volhouden, we hebben namelijk in 6 weken tijd
wel 8 keer met pech langs de kant van de weg gestaan. Reden temeer om uit te zien naar een sterke
vervangende auto die beter bestand is tegen de ongemakken van slechte wegen.
Dit is een wens die even naar de achtergrond is geschoven omdat we nu eenmaal beperkte
mogelijkheden hebben en dus prioriteiten moeten stellen.
Op 6 maart jl. werden ons door Social Wellfare 2 kinderen gebracht , Sylvia een meisje van 7 jaar
(gezond) en Jacob, een ziek, getraumatiseerd en verwaarloosd jongetje van 3 jaar: hij weegt 6 kg,
kan niet lopen of praten. Hij werd door de politie gevonden in het riool van Takoradi . Er was door
Social Wellfare geprobeerd dit kind elders onder te brengen, maar geen enkele organisatie wilde
hem aannemen. Met grote zorg en liefde hebben we dit kind in onze armen gesloten want hij zal een
zwaar en kort leven tegemoet gaan. We zijn met hem naar 2 ziekenhuizen geweest en al snel was de
diagnose : Sikkel Cel Anemie, een zeer ernstige aangeboren ziekte met de symptomen: oog- en
hartafwijking, slecht functionerende nieren en heel veel pijn o.a. door een chronische botontsteking !
Vreselijk ! Er werden maar liefst 7 verschillende medicijnen voorgeschreven en er zullen behoorlijke
medische kosten volgen. Maar we mochten dit kind toch niet afwijzen?
De eerste 4 dagen voelde hij zich enkel veilig als hij gedragen werd en was duidelijk in paniek als hij
werd neergelegd. Met de juiste voeding, medicijnen en verzorging knapte hij zienderogen op en kan
zelfs lachen en meeklappen als onze kinderen zingen. Prachtig om te zien !
Hij heeft het nu erg naar zijn zin en aan aandacht geen gebrek want door al onze andere kinderen
wordt hij letterlijk op handen gedragen. Hij begint nu zelfs zijn beentjes te gebruiken en maakt stap
bewegingen.
Helaas verschenen er onlangs onjuiste artikelen in de regionale pers waar we niet blij mee zijn !
Zo werd in de weekkrant Het Montferland Journaal van dinsdag 15 maart namens de Stichting
Support Foundation vermeld dat ons weeshuis “self-supporting’’ zou zijn, dus geen ondersteuning
meer nodig heeft. Deze bewering is pertinent onjuist en is nergens op gebaseerd, mist dus elke grond
en is niet door de redactie van deze weekkrant bij ons gecheckt.
U kunt uit de inhoud van deze Nieuwsbrief zelf de conclusie trekken dat onze stichting blijvend uw
ondersteuning nodig heeft.

Contactadres:
Thea van den Bosch, Groenestraat 4a, 7041 ZZ ‘s-Heerenberg
Telefoon:
0314-665053
Bankrekening nr:
32.66.92.584
Kamer van Koophandel inschrijfnr. 09150171

www.weeshuis-ghana.nl

Bovendien kan een weeshuis in Ghana nooit self-supporting worden genoemd om de
doodeenvoudige reden dat het wettelijk verboden is om ook maar aan enige vorm van commerciële
activiteiten te doen.
Vervolgens verscheen op vrijdag 25 maart jl. een artikel in de Gelderlander waarin een kunstveiling
wordt aangekondigd waarvan de opbrengst bestemd zou zijn voor het weeshuis.
Helaas is ook dit artikel van Support Foundation misleidend omdat de opbrengst niet voor het
weeshuis maar voor Support Foundation is bedoeld, een stichting die vanuit onze stichting is
opgericht voor projecten in de regio, dus los van de exploitatie van het weeshuis en welke organisatie
geen rechtstreeks verband met onze stichting heeft.
Wij willen nogmaals benadrukken dat uw financiële hulp nog steeds heel erg noodzakelijk is.
We zullen het op een verantwoorde wijze benutten voor het doel waarvoor het door u gegeven is:
de oprichting en instandhouding van ons aller weeshuis “Children’s House of Hope”.
Van ganser harte bedanken wij u voor uw vertrouwen, want zonder uw hulp zou dit prachtige
weeshuis niet zijn geworden wat het nu is: een huis waar onze zorg-kinderen zich gelukkig en
beschermd mogen voelen.
Tenslotte nog een dringend verzoek aan u:
Om portokosten te besparen vragen wij aan degenen die nog steeds onze nieuwsbrief per post
ontvangen en een email-adres hebben om zijn/haar email-adres te willen doorgeven via
velden433@zonnet.nl
Met vriendelijke groeten,
bestuur Stichting Weeshuis Egyam Ghana.
Thea van den Bosch, voorzitter
Henriette van Velden, secretaris
Gerard Booms, penningmeester
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