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Beste weeshuisvrienden,
Van de ontwikkelingen van onze weeskinderen en de gebeurtenissen van het afgelopen half
jaar brengen we u, door middel van deze nieuwsbrief, weer graag op de hoogte.
Door de NHIScard (National Health Insurance Card), die we dankzij u voor ieder kind konden
realiseren, kunnen onze kinderen nu goed behandeld worden bij incidentele gevallen van
malaria, virusinfecties (bijvoorbeeld door slangenbeten) etc.
In mei van dit jaar hebben we een nieuwe “moeder” aangenomen, ter versterking van het
team van moeders voor de kinderen in verband met het pensioen van Madame Betty en
Madame Juliana.
Onze nieuwe maatschappelijk werkster: Patience, vervangt Leepodde, die wegens
familieomstandigheden zijn baan op moest zeggen om zijn familieleden financieel te
ondersteunen en daarvoor moest verhuizen en een andere baan zoeken.
Patience is tevens de “assistent-manager” van ons weeshuis. Ze is de rechterhand van onze
weeshuisvader Daniël, die in zijn zware functie assistentie nodig heeft. Patience is
verantwoordelijk voor het sociale en emotionele welbevinden van onze kinderen en ze
functioneert naar volle tevredenheid.”Een echte aanwinst voor ons team”, aldus Daniël, en
steun en toeverlaat voor kinderen die emotionele of sociale problemen ondervinden.
Uit de groentetuin van het weeshuis kon afgelopen jaar weer genoten worden van een
mooie cassava- en maisopbrengst waarmee in voeding voor de kinderen werd voorzien. De
kinderen helpen ijverig in de tuin bij het wieden en oogsten.
Dankzij acties die dit jaar weer op scholen, kerken en bij bedrijven gehouden zijn, hebben we
de stijging in kosten van levensonderhoud en onderwijs het hoofd kunnen bieden. Onze
hartelijke dank daarvoor !
Ook merken we nu dat, beetje bij beetje, de ondersteuning van bedrijven en scholen in
Ghana op gang komt. Het zou geweldig zijn wanneer wij als stichting over een aantal jaren
niet meer nodig zijn omdat de financiële ondersteuning vanuit Ghana kostendekkend wordt!
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Zo ver is het helaas nog lang niet.
Uw steun blijft broodnodig ! Ook de kosten in Ghana stijgen en wij zijn dankbaar voor iedere
handreiking die ons door u geboden wordt.
In september heeft Thea met 3 vrijwilligers weer een bezoek gebracht aan het weeshuis.
Samen met de lokale bevolking zijn de nodige schilder- en onderhoudswerkzaamheden
verricht en is een groot aantal bedden van de kinderen vervangen of gerepareerd. Materiaal
dat nog bruikbaar was –waaronder hout voor bedbodems- is geplaatst in de nieuwe bedden,
om kosten te besparen. Ook de lakens en slopen werden vernieuwd. Vanwege het klimaat
(vochtig en warm) slijt alles enorm. De twee naaimachines werden gerepareerd en stof die
nog aanwezig was uit eerdere donaties, is gebruikt voor het maken van de lakens en slopen.
Ook hoezen werden gemaakt ter bescherming van de matrassen.
Door lokale timmerlieden zijn kasten gemaakt met vakken, zodat de kinderen hun
toiletartikelen kunnen opbergen in een apart vak.
Met de kinderen gaat het goed. Een aantal krijgt extra begeleiding op school vanwege hun
leerniveau. Kinderen met sociale en emotionele problemen worden begeleid door onze
Patience. Ook met onze studenten gaat het goed. Dit schooljaar mochten Alex en John
beginnen met de studie op de Secondary Highschool. Gelukkig hebben we ook voor deze
jongens een sponsor gevonden voor de studiekosten.
Deborah, het slechtziende meisje, heeft helaas de reguliere school moeten verlaten
vanwege haar visuele problemen en is nu geplaatst op een internaat voor blinde en
slechtziende kinderen. Ze krijgt daar 6 maanden les in braille, waarna ze kan doorstromen
naar de Secondary Highschool (bovenbouw voortgezet onderwijs). Uit dankbaarheid voor
de financiële ondersteuning van Deborah, bracht haar zusje een geitje mee als cadeau voor
het weeshuis!
Tot zover ons nieuws over “Childrens’ House of Hope” waar onze kinderen gezond, blij,
dankbaar zijn en veilig kunnen wonen met steun van lieve mensen om hen heen.
Dankzij u allen !
Nogmaals hartelijk dank voor uw trouwe ondersteuning ten behoeve van onze
weeskinderen.
Bel of mail ons gerust indien u nog vragen of suggesties heeft.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Weeshuis Egyam Ghana
Thea van den Bosch (voorzitter)
Gerard Booms (penningmeester)
Henriëtte van Velden (secretaris)
NB. Wanneer u onze informatie nog per post ontvangt, graag ter besparing van kosten
uw e-mailadres aan ons doorgeven. Onze dank daarvoor.
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