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Stichting Weeshuis Egyam Ghana

Nieuwsbrief november 2015
Beste donateurs en weeshuisvrienden,
Graag brengen wij u weer op de hoogte van de gebeurtenissen in en om ons weeshuis
Egyam Children’s Home.

In februari en oktober van dit jaar hebben wij
weer een werkbezoek aan het weeshuis gebracht
en veel zaken kunnen bespreken met onze
weeshuisvader Daniel en de moeders
(verzorgsters van de kinderen), de kokkinnen, de
nachtwaker en de maatschappelijk werkster.
Met de kinderen en het personeel gaat het goed.
Ze zijn steeds weer blij wanneer ze ons zien en
dankbaar voor alle ondersteuning die ze krijgen
van onze Nederlandse donateurs.

De kinderen vinden het onbegrijpelijk dat mensen helemaal uit
Nederland bereid zijn geld te geven om in hun eten, kleding en
scholing te kunnen voorzien.
Albert, één van onze studenten wilde ons tijdens ons laatste bezoek
zelfs een aantal eieren van onze kippen meegeven voor zijn
Nederlandse sponsor als dank voor de ondersteuning! Na een goed
gesprek met Albert hebben we hem ervan kunnen overtuigen dat
de eieren de reis van Ghana naar Nederland niet zouden overleven.
In overleg met hem namen we een kokosnoot (ook uit eigen tuin)
voor de sponsor mee.

Dit jaar hebben 6 kinderen de JHS afgerond, wat inhoudt dat ze verder kunnen met een
studie op de SHS (bovenbouw voortgezet onderwijs) of een vak gaan leren. Twee meisjes:
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Sarah en Rita gaan een vakwerkopleiding volgen. De vier
jongens Isaac, Jones, Benjamin en Lord gaan naar de SHS.
Er werd afgelopen maand officieel afscheid van hun genomen
door staff en kinderen. Tijdens deze ceremonie krijgt de nieuwe
student een grote kist mee met spullen voor de nieuwe school,
een nieuw schooluniform en vullen ze, samen met father Daniel
of onze maatschappelijk werkster Victoria, het
inschrijfformulier voor de school in. Vervolgens gaan ze op pad
naar hun nieuwe school buiten het dorp Egyam.
Dat is een hele belevenis voor de jongens: vanaf 2007
verblijven ze samen met hun “broertjes en zusjes” in het
weeshuis om vervolgens te verhuizen naar een studentenkamer
(vaak met 10 tot 16 stapelbedden) vaak ver van Egyam. In de
vakantie komen ze dan weer terug naar het weeshuis.
Sinds een paar weken is Patrick, een jongen van 10 jaar, in ons weeshuis opgenomen.
Hij is verlaten door zijn moeder en tot de tijd dat zijn familie door Social Welfare getraceerd
is, mag hij bij ons blijven. Patrick is 10 jaar, maar ziet eruit als een jongetje van 6. We komen
veel kinderen tegen met groeiachterstand door ondervoeding.
Aanvankelijk trok Patrick zich wat terug, maar nu voelt hij zich helemaal thuis bij de
kinderen.
We hebben onze studenten bezocht op hun scholen en ook de jongens en meiden die een
vakwerkopleiding hebben bij een kapsalon, naaiatelier of rijschool waar ze bezig zijn met het
behalen van hun rijbewijs van auto of landbouwwerktuig. Over het algemeen zijn de
schoolresultaten van onze studenten erg goed. Ebenezer (SHS) kreeg zowaar een certificaat
voor “History” als beste student van zijn leerjaar!
Er zijn de nodige herstelwerkzaamheden uitgevoerd en we hebben gesprekken gevoerd met
het Ghanese bestuur, de bisschop van het bisdom Takoradi (waar ons weeshuis onder valt)
en zijn vertegenwoordiger. De steun van de bisschop voor ons weeshuis is heel belangrijk
voor het voortbestaan van ons weeshuis en voor de nodige ondersteuning in de regio.
Iedere zondag gaan alle kinderen en het
personeel naar de kerk in Egyam. Een
uitbundige gebeurtenis: er wordt gezongen,
gedanst en muziek gemaakt. Tijdens ons
verblijf was het “Harvest Sunday”, een dag
waarop de mensen met allerlei soorten
gewassen, groente en fruit in schalen op hun
hoofd, de kerk binnen komen en dit voorin
de kerk zetten om vervolgens te danken
voor de oogst.
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Ook mochten we een sportweek van de scholen bijwonen. In die week doen 14 basisscholen
uit de regio mee aan allerlei verschillende sporten, die gespeeld worden op een van de
schoolterreinen en waarbij de deelnemers uitbundig toegejuicht worden door klasgenoten
tijdens voetbal, volleybal, atletiek en handbal. Onze Nathaniël won de 2 e prijs bij atletiek!
Er wonen nu 49 kinderen in Egyam Children’s Home en daarnaast 18 kinderen die, met onze
ondersteuning, wonen bij familie in de naburige arme dorpen.
Er was dit jaar weer een mooie mais en cassave opbrengst uit eigen tuin voor de maaltijden
van de kinderen. Ook de kippen leggen goed, de opbrengst van eieren is prima.
De kleding die we vanuit Nederland
meekregen was zeer welkom! De kinderen
kijken er steeds weer naar uit. Wat er over
blijft aan kleding en de kleren waar de
kinderen uitgegroeid zijn, wordt door de
moeders gesorteerd. Vervolgens wordt het
gedistribueerd in de arme dorpen rondom
Egyam. Al van verre zien de dorpelingen
onze weeshuisbus aankomen en loopt het
hele dorp uit om een kledingstuk te
kunnen bemachtigen.
We waren erg blij om te zien dat de nieuwe bibliotheek op het weeshuisterrein zo goed
gebruikt wordt! Veel kinderen gebruiken de bieb ook om in alle rust hun huiswerk te doen,
de enige stille ruimte in het weeshuis,
waar ze zich goed kunnen
concentreren.
Het contact met de dorpelingen en
de school is erg goed. Ook zij maken
enthousiast gebruik van onze
bibliotheek. De dorpskinderen spelen
vaak bij ons en ze mogen water halen
uit onze waterput.

Komend jaar zullen er 11 kinderen zijn die gaan studeren of een vakopleiding gaan volgen na
hun laatste jaar JHS. Hiervoor zoeken wij sponsoren voor het betalen van hun studie. Wilt u
ons helpen bij het zoeken naar sponsoren? Misschien kent u iemand die ons ook wil
ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld ook een sportclub, school of bedrijf zijn.
Uw steun en medewerking hebben we hard nodig en wij zijn dankbaar voor alle hulp die ons
geboden wordt!
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Bel of mail ons gerust indien u nog vragen of suggesties heeft. Op verzoek kunnen wij u onze
folder toezenden of mailen. Wij zijn ANBI geregistreerd, uw giften zijn daarom fiscaal
aftrekbaar.
E-mail secretariaat: velden433@kpnmail.nl ; tel. 06 239 22 763

Onze hartelijke groet en dank voor uw ondersteuning,
Bestuur Stichting Weeshuis Egyam Ghana
Thea van den Bosch
Gerard Booms
Henriëtte van Velden

Kijk ook eens op onze website : www.weeshuisghana.nl
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