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Nieuwsbrief april 2012  
 
 
 
 
Beste weeshuisvrienden, 
 
In en om ons weeshuis “Childrens’ House of Hope” is het afgelopen half jaar weer het nodige 
gebeurd, waarvan we u graag op de hoogte stellen. 
 
In Nederland zijn in het najaar 2011 de nodige acties gevoerd voor ons weeshuis, we hebben 
lezingen gehouden op scholen, bij zorgcentra en in kerken. In Dinxperlo is een 
benefietconcert gehouden en de studenten van het Isala college in Silvolde hebben actie 
gevoerd d.m.v. verkoop van kerstspullen en een sponsorloop. 
Allen die op welke manier ook hebben bijgedragen tot ondersteuning van onze stichting: 
onze hartelijke dank daarvoor! 
 
Begin dit jaar hebben bestuursleden weer een werkbezoek gebracht aan Ghana. 
Ondanks de enorme hitte werden door vrijwilligers de nodige onderhoudswerkzaamheden 
verricht. De baby accommodatie moest nog voorzien worden van regengoten en een 
watertank werd aangeschaft, waardoor het regenwater nu opgevangen kan worden zodat er 
water is voor onze groente- en fruittuin.  
De waterdruk in het weeshuis en baby accommodatie moest verbeterd worden door middel 
van een druk verhogende pomp tussen de bestaande watertank en de kranen.  
 
De baby accommodatie is voor het eerst in gebruik genomen door het kleine weesmeisje  
Grace van ongeveer 7 maanden oud. Gelukkig is ze na enkele weken geadopteerd door een 
echtpaar uit Ghana, dus na enkele weken verblijf bij ons, mocht Grace met haar nieuwe papa 
en mama naar huis. Ze werd opgehaald door Social Welfare, die voor de adoptie de totale 
verantwoordelijkheid draagt er dan op toeziet dat het kind overgedragen wordt aan de 
adoptie ouders. Onder Social Welfare in Ghana valt ook de kinderbescherming.  
De nieuwe directeur van Social Welfare heeft ons een bezoek gebracht en was zeer te 
spreken over het weeshuis en de nieuwe baby accommodatie. 
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Op het terrein naast de groentetuin is nu een geitenruimte aangelegd en er zijn een aantal 
geiten aangeschaft.  
Voor onze groentetuin heeft een Ghanees bedrijf aangeboden een bulldozer gratis ter 
beschikking te stellen om het land te bewerken en de oude struiken en boomwortels te 
verwijderen, zodat er weer extra beplant kan worden.  
We hebben gesprekken gevoerd met het personeel van het weeshuis en onze manager 
Daniël over de lopende gang van zaken. Ook met enkele kinderen zijn gesprekken gevoerd, 
t.a.v. hun gedrag of hun studieplannen of vakopleiding komend jaar. 
Onze maatschappelijk werker Leo heeft aan ons verslag uitgebracht van de emotionele en 
sociale ontwikkeling van de kinderen. 
Onze weeskinderen die niet meer in het weeshuis wonen, maar  intern op de 
vervolgopleiding verblijven, zijn bezocht op hun school of bij hun stage-
werkplaats/vakopleiding. De nieuwe studenten, die eind vorig jaar of begin dit jaar een  
studie zijn begonnen, hebben het naar hun zin en de resultaten zijn goed. Ook met de 
andere studenten gaat het prima. 
 
Met een aantal kinderen, die nog geen oogonderzoek hadden ondergaan, hebben we een 
bezoek gebracht aan de oogkliniek voor een ogentest.  
Met de leraren van basisschool en junior high school in Egyam zijn gesprekken geweest over 
de schoolresultaten van onze kinderen. 
Op deze basisschool mocht een van de vrijwilligers  een aantal dagen lesgeven aan klas 6, 
dat is bij ons groep 8.  Ook heeft ze werkzaamheden in het weeshuis verricht, zoals het 
geven van huiswerkles, helpen bij het schoonmaken en bij de voorbereiding van het eten. 
  
Het oude bestelbusje van het weeshuis was hoognodig aan vervanging toe. Vanwege de 
komende reparatiekosten en de slechte toestand van oude Vanetta, moesten we uitkijken 
naar een veilige vervanger. We hebben gelukkig voor een gunstige prijs een bejaarde, maar 
nog in goede staat verkerende Land Rover Defender aan kunnen schaffen. 
 
Bijgaand zenden wij u een tweetal foto’s van de kinderen.  
Rest ons u hartelijk te danken voor uw trouwe en onmisbare steun! 
Mocht u nog informatie wensen, bel of mail ons gerust. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur Stichting Weeshuis Egyam Ghana 
 
Thea van den Bosch (voorzitter) 
Gerard Booms (penningmeester) 
Henriëtte van Velden (secretaris) 
 
 
NB. Indien u onze informatie nog per post ontvangt, graag ter besparing van kosten 
        uw e-mailadres aan ons doorgeven. Onze dank daarvoor. 

 


