Stichting Weeshuis Egyam Ghana

Nieuwsbrief december 2016

Geachte donateurs/beste weeshuisvrienden,
In en rondom ons weeshuis “Egyam Children’s Home” is de afgelopen tijd weer het nodige
gebeurd, we houden u door middel van onze nieuwsbrief graag op de hoogte.
In Nederland zijn dit jaar de nodige collectes gehouden en is er actie gevoerd voor ons
weeshuis, we hebben lezingen gegeven op scholen, bij woonzorgcentra, verenigingen en in
kerken. Er zijn diverse activiteiten opgezet waarbij de opbrengst bestemd was voor ons
weeshuis. Ook hebben een aantal leerlingen van het Corlaer College in Nijkerk een bezoek
gebracht aan ons weeshuis en acties op touw gezet. Zie hiervoor ook onze website:
www.weeshuisghana.nl
Allen die op welke manier dan ook hebben bijgedragen aan het ondersteunen van onze
stichting: hartelijk dank daarvoor!
Er is door het bestuur weer een werkbezoek gebracht aan Ghana.
Dankzij vrijwilligers en de lokale bevolking konden de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden worden verricht, ondermeer aan elektra, schilderwerk,
watervoorziening, noodzakelijk timmerwerk en defecte apparatuur.
Dit jaar zijn opnieuw kinderen via Social Welfare opgenomen in ons weeshuis. Deze kinderen
blijven in het weeshuis totdat hun afkomst en familie getraceerd is, waarna beoordeeld
wordt of dit familielid in staat is de financiële en ouderlijke zorg op zich te nemen. Het kind
gaat na verloop van tijd terug naar familie wanneer dit ook maar enigszins mogelijk is. Na
terugplaatsing bij familie wordt er door Social Welfare regelmatig gecontroleerd of het goed
gaat met het betreffende kind en de verzorgende familie.
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Van de groentetuin in het weeshuis wordt nog steeds volop gebruik gemaakt. Hierdoor kan
er voorzien worden in een groot deel van het noodzakelijke fruit en groente voor de jongens
en meisjes. Ook de kippen zorgen met eieren en vlees voor het noodzakelijke
levensonderhoud. De kinderen verzorgen de tuin en dragen zorg voor de kippen.
Op zaterdag is het wasdag en helpen alle kinderen met het schoonmaken van het weeshuis
en het wassen van hun kleding.
Het gaat goed met de kinderen! Ze gaan naar de basisschool (primary school) in Egyam of
het vervolgonderwijs (JHS of SHS) in Egyam of naburige omgeving.
Van de studieruimte in de bibliotheek, die in 2014 jaar gebouwd is, wordt intensief gebruik
gemaakt. Hier kunnen ze zich in alle rust concentreren op hun huiswerk.
Ook met de studenten die een opleiding volgen in een vakwerkplaats, universiteit of HBO
gaat het goed. Dankzij onze sponsoren zijn ze in staat door te gaan met hun studie zodat ze
straks meer kans hebben op een baan en een goede toekomst.
Langzamerhand wordt er vanuit Ghanese bedrijven en particulieren ook meer steun
geboden, weliswaar niet toereikend maar het begin is er ! Wij hopen dat onze ondersteuning
in de toekomst onder begeleiding van de geestelijke overheid minder nodig is, dat is nu
zeker nog niet het geval.
Mocht u nog informatie wensen, bel of mail ons gerust.
Wij danken u nogmaals voor uw onmisbare en voortdurende steun en wensen u gezegende
kerstdagen en een gezond en gelukkig 2017, ook namens alle kinderen !
Een hartelijke groet,
Bestuur Stichting Weeshuis Egyam Ghana
Thea van den Bosch (voorzitter)
Gerard Booms (penningmeester)
Henriëtte van Velden (secretaris)
NB. Wanneer u deze nieuwsbrief nog per post ontvangt, wilt u ons dan, ter besparing van
verzendkosten¸ indien mogelijk uw e-mailadres doorgeven? Dank daarvoor.
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