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Nieuwsbrief april 2015  
Beste donateurs en weeshuisvrienden, 
 
Het afgelopen jaar is er weer het nodige gebeurd in en om ons weeshuis en daarvan willen 
we u graag op de hoogte houden. 
 
Ons weeshuis is één van de zes weeshuizen in Ghana dat een officiële licentie van de 
Ghanese overheid heeft gekregen. Daar zijn we heel trots op. We hopen dat er in de 
toekomst ook meer steun komt vanuit Ghana. 
Op dit moment krijgen wij van de Ghanese overheid geen enkele financiële ondersteuning 
dus onze kinderen zijn volledig afhankelijk van onze stichting en onze donateurs. 
 
In februari konden twee van onze jongens: Dennis en Francis,  teruggeplaatst worden in de 
dorpsgemeenschap. Daar zijn we heel blij mee. Voor zover dat mogelijk is, is het voor een 
kind het beste op te groeien  in een gezin of bij familie. Dennis woont nu bij zijn grootvader 
en Francis bij adoptie ouders. Het gaat goed met de jongens. 
 
Kleine Mavis , een meisje van drie maanden oud, is vier maanden bij ons geweest, waarna ze 
op 21 maart overgedragen kon worden aan haar adoptiemoeder, die zielsgelukkig met haar 
is. Ook het 5-jarige jongetje Kweku en Rabiatu , een meisje van 10 jaar, verblijven sinds 
enkele maanden in ons weeshuis. Social Welfare is op zoek naar familieleden van de twee 
kinderen, zodat ze straks hopelijk weer kunnen wonen bij familie. Ze zijn vrolijk en doen 
volop mee met onze kinderen. Onvoorstelbaar, wanneer je weet wat ze meegemaakt 
hebben, maar het is geweldig te zien hoe goed ze in ons weeshuis worden opgenomen door 
alle kinderen. 

   
     Mavis             Rabiatu 
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In ons Childrens Home in Egyam wonen nu 55 kinderen. Daarnaast ondersteunen we 25 
kinderen die wonen bij familie in de naburige arme dorpen.  
 
Het vijverproject was een succes. Afgelopen maand kon er regelmatig vis gegeten worden uit 
de eigen visvijver en binnenkort zal er nieuwe vis worden uitgezet. 
Ook de groente en fruit uit eigen tuin wordt volop gebruikt voor de maaltijden van de 
kinderen en het personeel. Onze moeders zijn  ’s nachts ook in het weeshuis en onze 
nachtwaker is een goede bewaker van het weeshuisterrein. 
 
Er is een kippenhok bijgebouwd waardoor er vaker een eitje gegeten kan worden. De extra 
eierenproductie wordt verkocht, waardoor geld over blijft voor de kosten van kippenvoer, 
kosten van inentingen etc. 
Afgelopen jaar hebben we weer werkbezoekbezoeken aan ons weeshuis gebracht. 
Thea in oktober 2014 en Henriëtte in maart 2015. 
De kinderen waren erg blij met alle kleding die we vanuit Nederland hadden meegenomen. 
Er zijn afspraken gemaakt en vergaderingen gehouden o.a. met het Ghanese bestuur, met de 
nieuwe bisschop (ons weeshuis valt onder het bisdom Takoradi) en met onze 
personeelsleden, waarover we erg tevreden zijn. De sfeer is goed en de 
moeders/verzorgsters en kokkinnen hebben maandelijks een teamvergadering om de 
dagelijkse gang van zaken en evt. bijzonderheden van de kinderen te bespreken.  
 
 In oktober zijn de doucheruimtes van de kinderen verbouwd. Door het vochtige klimaat 
ontstond veel vochtoverlast en schimmel. Reden om een uitbouw te maken voor de jongens- 
en de meisjesdoucheruimtes, waarbij de kinderen nu kunnen douchen in een ruimte zonder 
overkapping zodat het vocht beter weg kan. Er zijn er herstelwerkzaamheden verricht aan de 
veranda, vloeren en gaas voor de ramen ter voorkoming van malaria. 
 
In maart van dit jaar is onze nieuwe bibliotheek feestelijk geopend. Dankzij ondersteuning 
van studenten van het ISALA/Almende college uit Silvolde die o.a. door kerstactiviteiten een 
flink bedrag hebben gespaard voor onze bibliotheek en dankzij een aantal particuliere giften 
kon dit project gerealiseerd worden.  Het is een prachtig gebouw geworden ! 
Er is hard gewerkt door de lokale timmermannen, metselaars en schilders en het gebouw 
heeft een extra vergaderruimte die gebruikt kan worden door onze weeshuisvader Daniel 
voor bestuursvergaderingen en ontmoetingen met bezoekers van het weeshuis. Het gebouw 
heeft ook een toilet en een voorraadruimte voor boeken, administratie etc.  
Alle kinderen hebben enthousiast meegeholpen met de inrichting van de bieb en tijdens de 
bouw met het sjouwen van water en cement voor de metselaars. 
 Ze zijn er heel blij mee! Nu kunnen ze in alle rust studeren en boeken lenen.  
De bibliotheek is ook bestemd voor de dorpelingen en de schoolkinderen uit Egyam en 
omgeving. Zo hopen we het lees- en leerniveau op een hoger peil te krijgen en de goede 
samenwerking met de dorpsgemeenschap te bevorderen.   
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   de bibliotheek    de 5-jarige Kweku 
 

 

  

Met de kinderen gaat het goed op school. Een aantal krijgt extra begeleiding in de klas en in 
het weeshuis door onze studenten, die in hun vakanties klaar staan om hun “broertjes en 
zusjes” te helpen. De leraren op de lagere school en op de Junior High School in Egyam zijn 
blij met de goede samenwerking tussen weeshuis en hun scholen. 
 
We hebben de studenten bezocht op school en gesprekken gevoerd met hun leraren. Ook 
met onze studenten gaat het goed. Dit schooljaar konden Frank, Mercy, Agnes en Ebenezer 
beginnen op de SHS (bovenbouw voortgezet onderwijs) en we hebben Rita voorgesteld aan 
haar manager en collega’s in het naai atelier, waar ze haar vakwerkopleiding gaat volgen. 
Millicent en Elizabeth hopen dit jaar de vakwerkopleiding in het naaiatelier af te ronden en  
Rebecca en Agnes mogen dit jaar examen doen voor de kappersopleiding, waarna ze zeven 
maanden “in service” gaan bij hun manager, die hun het vak geleerd heeft. 
Daarna hopen de meisjes een werkplek te vinden en kunnen wij ze met een gerust hart 
loslaten om zelfstandig te gaan wonen en werken. 
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Robert en Amos zijn inmiddels klaar met hun studie. Robert heeft een baan als leraar en 
Amos hoopt op zijn huidige stageplek bij TV Africa een definitieve baan als 
journalist/verslaggever te krijgen. Hij mocht tijdens de opening van de bibliotheek opnames 
maken voor dit televisiestation !       
 
Dit jaar zullen vijf kinderen –als ze slagen op de Junior High School- ons weeshuis verlaten 
om een vakopleiding of studie te gaan volgen. 
Hiervoor zoeken wij sponsoren voor het betalen van hun studie.  
We ondervinden dat de kosten in Ghana behoorlijk stijgen en hopen in het onderhoud van 
de weeskinderen en -indien mogelijk- in hun studiekosten te kunnen blijven voorzien. 
 
Uw steun hebben we hard nodig en wij zijn dankbaar voor alle hulp die ons door u  
geboden wordt. 
 
Hartelijk dank voor uw blijvende ondersteuning aan ons “Childrens’ Home Egyam”  ! 
 
 Bel of mail ons gerust indien u nog vragen of suggesties heeft. E-mail secretariaat:  
velden433@kpnmail.nl ; tel. 06 239 22 763 
 
 
Onze hartelijke groet,  
 
Bestuur Stichting Weeshuis Egyam Ghana    
Thea van den Bosch  
Gerard Booms  
Henriëtte van Velden  
 
 
Kijk ook eens op onze website : www.weeshuisghana.nl 
 
 
NB. Wanneer u deze informatie nog per post ontvangt, wilt u ons dan uw e-mailadres 
        doorgeven? Onze dank daarvoor. 
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