Stichting Weeshuis Egyam Ghana

Nieuwsbrief maart 2014
Beste weeshuisvrienden,
Graag willen we u met onze nieuwsbrief weer op de hoogte brengen van de ontwikkelingen
en activiteiten in ons weeshuis.
Er wonen nu 50 kinderen in ons weeshuis. Daarbij worden nog eens 31 kinderen door ons
financieel ondersteund, die gelukkig nog kunnen wonen bij familie in de naburige arme
dorpen. Het wonen bij familie heeft de voorkeur en met ondersteuning van Social Welfare in
Ghana proberen we de kinderen –voor zover mogelijk- terug te plaatsen bij familieleden.
In september en oktober zijn er weer drie baby’s opgenomen in onze baby accommodatie:
baby Michelle, twee maanden oud, de drie maanden oude Cecilia en baby Kweku van drie
weken.
Gelukkig heeft Social Welfare – in ons bijzijn - baby Michelle en baby Kweku in februari en
baby Cecilia in december over mogen dragen aan adoptie ouders, zodat ze vanaf nu in een
gezin op kunnen groeien.

We konden vorig jaar een vijverproject realiseren en na wat pech bij de start van het
uitzetten van de vissen, is de visstand nu op peil, waardoor de kinderen binnenkort een visje
kunnen eten uit eigen vijver.
Uit de groentetuin van het weeshuis kon weer genoten worden van een mooie cassave ,
bonen en mais opbrengst waarmee in voeding voor de kinderen werd voorzien. Ook
tomaten, wortels, mango- en sinaasappelbomen zijn geplant dankzij de uitbreiding en
realisatie van een bescheiden irrigatiesysteem.
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-2Eind november is er in ons weeshuis een preventiedag georganiseerd ten behoeve van het
voorkomen van malaria, een en ander in het kader van de AngloGold Ashanti Campaign, een
regionale campagne tegen malaria. Helaas sterven nog veel mensen – waaronder veel
kinderen – aan deze ziekte. Goede preventie is van levensbelang.
In oktober 2013 en in februari van dit jaar hebben Thea en Gerard (oktober) en Henriëtte
(februari) weer een werkbezoek aan Ghana gebracht .
De nodige besprekingen met het Ghanese bestuur, leraren, onze personeelsleden (de
“moeders”/verzorgsters, de kokkinnen, de beheerder, de nachtwaker, de maatschappelijk
werkster en onze manager Daniel Payne) zijn gevoerd om een blijvende goede
samenwerking te handhaven en waar mogelijk nog te verbeteren.
Onze maatschappelijk werkster Patience heeft regelmatig gesprekken met onze kinderen en
onze moeders/verzorgsters, waarin goed overleg tussen de moeders en de maatschappelijk
werkster van groot belang is.
Met de kinderen gaat het goed. Een aantal krijgt wat extra begeleiding op school vanwege
hun leerniveau.
Op dit moment zijn we in voorbereiding van de bouw van een bibliotheek op het weeshuis
om het lees- en leerniveau op een hoger peil te brengen. Een project waarvan we ook de
dorpskinderen, die naar dezelfde school gaan, willen laten meeprofiteren en zo het
plezierige contact tussen de dorpsgemeenschap en het weeshuis te bevorderen.
Mede door extra ondersteuning van Nederlandse en Duitse sponsoren, konden we –ondanks
de flinke kostenstijging- de kinderen in hun levensonderhoud en studie blijven voorzien.
Uw steun blijft hard nodig en wij zijn dankbaar voor alle hulp die ons door u geboden wordt.
Ook met onze studenten gaat het goed. Dit schooljaar, in september, konden Thomas en
Daniel beginnen op de Polytechnics (HBO) in Takoradi, Juliana op de “Nursery school”
(verpleegkundigenopleiding), Paul op de SHS (bovenbouw voortgezet onderwijs) in Cape
Coast en Deborah – met extra begeleiding in verband met haar slechtziendheid- op de SHS
National College in Cape Coast.
We zijn trots op onze studenten die erg gemotiveerd zijn en er alles aan doen om goede
resultaten te behalen!
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Dit jaar verlaten vier meisjes ons weeshuis, voor twee ervan zoeken we nog sponsoren voor
het betalen van hun studie. Vooral voor meisjes is ondersteuning zo belangrijk, ze worden in
Ghana nog erg benadeeld ten opzichte van de jongens, die meer kansen krijgen om een
opleiding te doen.
Tot zover ons nieuws over “Childrens’ Home Egyam” waar de kinderen gezond, blij en
dankbaar zijn en daar veilig kunnen wonen dankzij uw steun!
Bel of mail ons gerust indien u nog vragen of suggesties heeft. (e-mail secretariaat:
velden433@kpnmail.nl ; tel. 06 239 22 763)
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Weeshuis Egyam Ghana
Thea van den Bosch
Gerard Booms
Henriëtte van Velden

Website : www.weeshuisghana.nl

NB. Wanneer u onze informatie nog per post ontvangt, dan graag ter besparing van kosten
uw e-mailadres aan ons doorgeven. Onze dank daarvoor.
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