Nieuwsbrief december 2017
“ Egyam Children’s Home” 29 december 2007 - 29 december 2017
Wat gaat de tijd snel voorbij ! In 2005 ontstonden de plannen om voor de weeskinderen van Egyam in
Ghana een huis te gaan bouwen.
Na vele overwonnen problemen en inspanningen van heel veel betrokkenen was het op 29 december
2007 dan zo ver dat er geopend en de kinderen verwelkomd konden worden.
Op 29 december 2017 functioneert ons weeshuis dus al weer 10 jaar en dat met succes.
Met ons allen mogen we trots en dankbaar zijn voor wat wij samen hebben bereikt.
Vele kinderen hebben we in deze 10 jaar samen mogen helpen.
Hoe zwak, kansloos en verwaarloosd ze bij ons binnen kwamen, zo sterk, gezond en standvastig de
kinderen nu hebben kunnen worden.
Ondertussen heeft menig kind inmiddels een studie gevolgd, een baan gevonden, het huis verlaten of
is zelfstandig aan het werk.
De studerende jeugd doet zijn/haar uiterste best om voor zichzelf en voor Ghana een te verwachten
zekere toekomst tegemoet te gaan.
De lege plekken in ons “House of Hope” worden ingenomen door kinderen die dringend onderdak
nodig hebben en zij worden opgenomen in samenwerking met Ghana’s Social Welfare.
Gelukkig dat wij hier een rol in kunnen spelen en deze kinderen een veilig en liefdevol thuis mogen
bieden.
In de voorbije 12 jaar hebben vele particulieren, scholen en bedrijven ons ondersteund om dit mooie
project op te bouwen en te laten voortbestaan.
Ook de voortdurende inzet van de vele vrijwilligers is van onschatbare waarde.
Met de kinderen gaat het goed, er heerst een gemoedelijke onderlinge sfeer in het huis onder de
leiding van Daniel Payne en de huismoeders.
Na schooltijd worden de kinderen in groepjes begeleid met huiswerk, waarbij ook de geregeld
aanwezige vrijwilligers uit de hele wereld een dankbare taak kunnen vervullen.
Nog steeds wordt onze groentetuin goed benut om gezond voedsel te kunnen oogsten.
De oudere kinderen onderhouden deze tuin onder begeleiding.
De fruitbomen voorzien ons Huis van de noodzakelijke vitaminen voor de kinderen, zoals sinaasappels,
bananen, mango en kokosnoten.
“Onze” kippen in Ghana zorgen voor voldoende eieren!
Met het bereiken van de mijlpaal van 10 jaar voortdurende zorg heeft het bestuur alles gedaan om
deze taak vanuit Nederland zo goed mogelijk te begeleiden.
Er is evenwel op korte termijn te verwachten dat deze zorg wordt aangepast.
Met John Bonaventura Kwofi, de Bisschop van het R.K. Diocees Secondi-Takoradi, zijn in de afgelopen 2
jaar gesprekken gevoerd om de exploitatie samen te gaan delen.
Het resultaat van dit overleg is dat vanaf 2018 vanuit het diocees de dagelijkse leiding wordt
toevertrouwd aan 2 zusters van een Ghanese Congregatie. Daniel Payne, onze geweldige huisvader
vanaf het begin, zal de overgang begeleiden, ook in verband met zijn voornemen om als directeur
terug te treden.

Het bestuur van onze stichting heeft er alle vertrouwen in dat het functioneren van het Huis wordt
voortgezet op dezelfde voortreffelijke en liefdevolle wijze zoals dat nu onder de leiding van Daniel
Payne het geval is.
Daniel heeft toegezegd dat hij bereid is om de straks verantwoordelijke zusters te helpen in het
functioneren van het Huis en in het begeleiden van de kinderen.
Hij betrekt in de buurt van het weeshuis binnenkort een nieuwe woning.
Uiteraard zal vanuit onze stichting de financiële ondersteuning nog steeds heel hard nodig blijven en
zal dit onder dezelfde controle blijven plaats vinden zoals dat nu gebeurt.
We blijven dus als Stichting zeer nauw betrokken terwijl daarnaast door “Ghana” wordt bijgedragen.
Begin januari 2018 gaan we naar Ghana om het 10-jarig bestaan op 15 januari te vieren samen met
Bisschop John Kwofie, Daniel Payne, kinderen, personeel en dorpelingen. Hierbij is ook een deel van
onze vrijwilligers aanwezig die destijds onvermoeid hebben geholpen met het afwerken, schoonmaken
en inrichten van ons “House of Hope”.
Zoals eerder vermeld hebben in 2016 leerlingen van het Corlaer College in Nijkerk een jaar lang acties
op touw gezet om middelen voor het weeshuis aan te kunnen schaffen.
Dit heeft onder andere geresulteerd in een bijdrage voor een vervangende personenbus voor het
weeshuis. De nu in gebruik zijnde bus is niet echt veilig meer voor vervoer van de kinderen naar
scholen, artsenbezoek of excursies.
Door bemiddeling en inzet van Raymond Jongh van Garage Raymond Jongh uit ’s-Heerenberg is het
gelukt om een mooie bus te vinden. Deze bus werd ook nog eens door hem kosteloos naar Antwerpen
gebracht voor verscheping naar Ghana.
De “Spandoekman” Timo Kraaykamp heeft de bus weer prachtig en herkenbaar van tekst voorzien en
opgesierd.
Door UAL Netherlands, een expeditiebedrijf te Capelle aan den IJssel, werd het verschepingsproces
geregeld en gesponsord zodat op 6 december jl. de bus (volgepakt met hulpgoederen) ongeschonden
in de haven van Takoradi kon worden opgehaald en alle hulpgoederen veilig werden gesteld. Helaas
kon op 8 december jl. Daniel Payne de bus pas naar ons Huis brengen na betaling van een grote som
invoerrechten. Met dank aan de Ghanese regering die de belastingvrijstelling voor vergelijkbare
stichtingen als de onze in 2016 wegens misbruik heeft afgeschaft !
De lading hulpgoederen die in de bus zijn ‘’meegereisd’’ zullen we zelf straks naar de Holy Child kliniek
van Egyam brengen en ook uitdelen in de arme dorpen en in het weeshuis zelf.
Deze spullen - zoals ook bij eerdere acties - worden met liefde gedoneerd, waarvoor onze
welgemeende dank.
Door één van de Corlaer leerlingen, Eljan van Soeren, zal de bus in Ghana officieel en formeel worden
overhandigd tijdens de jubileum festiviteiten.
Het zal een bijzondere mijlpaal voor ons betekenen, een moment van intense dankbaarheid, maar ook
een emotioneel gevoel van een stukje los laten zal daarbij een rol spelen.
Tot slot: Het bestuur bedankt iedereen die, op welke wijze dan ook, er voor heeft gezorgd dat het
weeshuis haar 10-jarig bestaan kan vieren. U bent onmisbaar gebleken in het verleden maar ook voor
de toekomst hebben wij u nodig

