
Beste subscriber,

In deze nieuwsbrief van Stichting Bewa Ghana lees je over de volgende onderwerpen:

Reis naar Ghana - januari 2014

Vrijwilliger van het jaar!

Moeder van het weeshuis gekroond tot chief

Leuk dat er zoveel mensen interesse hebben getoond in onze stichting en zich hebben aangemeld voor

de nieuwsbrief! We proberen jullie regelmatig op de hoogte te houden van onze projecten en de

ontwikkelingen in Ghana. Daarnaast schrijven we af en toe een blog of opiniestuk. 

Mis je iets in de nieuwsbrieven of ben je benieuwd naar onze mening in bepaalde kwesties? Neem

gerust contact met ons op - wie weet zie je jouw vraag terugkomen in de volgende nieuwsbrief!

 Reis naar Ghana - januari 2014
Bewa! Het aftellen kan beginnen: onze jaarlijkse reis naar Ghana is namelijk weer geboekt! Op 17

januari vertrekken bestuursleden Ilse en Lola samen met vrijwilliger Bibi naar Ghana om daar vier

weken te verblijven.

Er staat een aantal korte reisjes door het land op de planning, onder andere naar 'Mole National Park'.

In dit natuurgebied zijn olifanten, bavianen en krokodillen van zeer dichtbij te bekijken. Andere attracties

zijn Tafi Atome - een dorp waar apen heilig zijn en vrij rondlopen - en de prachtige watervallen in Wli.

Ghana trekt relatief weinig toeristen, maar heeft zeker genoeg interessants te bieden!

Natuurlijk wordt er ook gewerkt tijdens onze reis. We zullen de huidige projecten bekijken en ideeën op

doen voor nieuwe projecten. We verblijven in het weeshuis Mother Cares Orphanage and Welfare

Home, waar ieder jaar weer blijkt dat hulp nog altijd hard nodig is om alle kinderen te voorzien van



kleding, gezonde voeding en onderwijs. Waar mogelijk bieden we ook daarin ondersteuning.

Een super fijn vooruitzicht van een vakantie waarin we onze vrienden in Ghana weer kunnen omarmen,

vooruitgang in onze projecten kunnen boeken en tegelijkertijd van een heerlijk zonnetje kunnen

genieten. Uiteraard houden we jullie op de hoogte voorafgaand en tijdens onze reis!

Giften zijn altijd welkom, zeker ook voor onze reis. De vliegtickets en het verblijf worden door onze

bestuursleden zelf betaald, zodat jullie giften volledig bij de projecten terecht komen. In Ghana zijn we

ons er altijd weer extra bewust van hoe veel je kunt doen, zelfs met hele kleine bedragen. Om wat

voorbeelden te geven:

Voor €0,45 kopen we 100 stuks schoolkrijt;

Met €2,90 kunnen we een kuur tegen malaria betalen;

€3,30 voorziet het hele weeshuis een dag van pure water - onvervuild drinkwater

Met grotere bijdragen kunnen we nóg meer doen. Wil je doneren en ben je benieuwd wat een bepaald

bedrag oplevert in Ghana? Neem contact met ons op, we vertellen het je graag!



Vrijwilliger van het jaar!
In de evaluatie van de Bazaar in Boxtel op 9 juni jl. (hier terug te lezen, mocht je 'm gemist hebben)

gaven we al aan super blij te zijn met vrijwilligers. In deze nieuwsbrief besteden we graag wat extra

aandacht aan één van onze vrijwilligers die het verdient om eens flink in het zonnetje gezet te worden:

Bibi!

Bibi zet zich, ondanks drukte vanwege studie en werk, geheel belangeloos in voor onze stichting en het

weeshuis Mother Cares Orphanage and Welfare Home. Haar enthousiasme en inzet zorgden tijdens

onze afgelopen reis al voor vele blije gezichten en zullen dat in januari zeker weer doen! Zonder

vrijwilligers zoals Bibi is het voor ons een stuk lastiger fondsen te werven en bekendheid te werven.

Vandaar dat we niet vaak genoeg kunnen zeggen: 'Bibi, bedankt!'

Moeder weeshuis benoemd tot chief
Op 8 juli kregen wij het bericht dat Joyce Obeng, oprichtster en moeder van het weeshuis Mother Cares

Orphanage and Welfare Home, is benoemd tot queenmother dankzij een chieftaincy position.

Hartstikke mooi nieuws, maar het was ons niet direct duidelijk wat dat eigenlijk is. Wat betekent het

precies om queenmother te zijn? En hoe word je dat? Hoogste tijd voor ons om eens op onderzoek uit

te gaan en deze vragen te beantwoorden.

Het zijn van chief is in Ghana een bijzondere positie. Het is een van de gebruiken die in Ghana zowel

voor, tijdens en na de onafhankelijkheid heeft bestaan. In het verleden was de rol van chief het leiden

van zijn volk tijdens oorlog. Die rol is verschoven naar beschermer tegen meer moderne vijanden, zoals

armoede, honger, ziekte, analfabetisme, criminaliteit, werkgelegenheid, milieuvervuiling en conflicten.

Elk district heeft een council of chiefs, waar elk dorp een afgevaardigde in heeft. In Swedru is dat

Gomoa Traditional Council. De voorzitter, head chief, heeft uiteindelijk beslisbevoegdheid.

Maar wie wordt daarvoor gekozen en hoe gebeurt dat? Volgens artikel 277 van de Grondwet (1992) is

de chief ‘een persoon, geboren in een geschikte familie en afkomst, geldig is benoemd, gekozen of

geselecteerd, en gezeteld, ingewijd  of geïnstalleerd als chief of queenmother, in overeenstemming

http://www.stichtingbewaghana.nl/blog/bazaar/


met de wetten en gebruiken’. Dit is echter een ruime omschrijving. In de praktijk is het zo dat mensen

die grote invloed hebben op de samenleving door het werk dat zij doen, aangedragen kunnen worden

voor een vacature. In de council of chiefs bestaan namelijk verschillende vacatures, die betrekking

hebben op eerder genoemde gebieden. Zo is Joyce queenmother of labour force in het district Gomoa,

wat wil zeggen dat zij zich bezig houdt met arbeid en werkgelegenheid.

De chiefs zijn niet alleen verantwoordelijk voor het handhaven van vrede en rust tussen het volk, maar

hebben ook een spirituele functie. Zij zouden het contact hebben met de voorouders en zijn de

beschermheer/-vrouw van het volk. Ook het uitvoeren van wetgeving en juridische zaken hoort bij de

taken. Zo geven zij regels en wetten vorm en voeren ze in. Daarnaast hebben zij een grote adviserende

rol in de samenleving. Het is dan ook als vanzelfsprekend dat zij voor veel festiviteiten worden

uitgenodigd. Bij dit soort gelegenheden, zoals bruiloften en uitvaarten, maar ook muziekfestivals,

worden zij letterlijk op handen gedragen. Chiefs laten dan zien dat zij een leidende functie hebben, door

zich te kleden met kente (een traditioneel geweven stof) en veel sieraden. Deze outfit wordt hen

beschikbaar gesteld door het dorp en wordt alleen in gebruik genomen voor officiële gelegenheden. 

Joyce zal in de eerste week van januari beëdigd worden als queenmother. Helaas zullen we dat

missen, maar alleen de foto’s zijn al prachtig om te zien! Op onze website vind je meer foto's, hieronder

zie je alvast Joyce in haar traditionele outfit.

Bronnen:

Chieftancy in Ghana, prof. Irene K. Odotei, Institute of African Studies, University of Ghana, Legon,

maart 2010, via http://irenekodotei.org/content/chieftincy-ghana.

www.chieftaincy.org

Dennis Mbir, vriend van bestuursleden en zoon van chief Nana Ayebaw Mbir

Fijne vakantie!

http://www.stichtingbewaghana.nl/?p=2903
http://irenekodotei.org/content/chieftincy-ghana
http://www.chieftaincy.org/


Wij wensen iedereen nog een hele fijne zomervakantie.

Voor hen die op reis gaan: veel plezier en kom veilig weer terug! 

Voor hen die thuis blijven of al terug zijn: geniet van de Ghanese temperaturen komend weekend :)

 

Tot de volgende nieuwsbrief!

We zijn te vinden op Facebook, Twitter en LinkedIn en vinden het leuk als je ons daar volgt!

https://nl-nl.facebook.com/pages/Stichting-Bewa-Ghana/286874844758977
https://twitter.com/StichtingBewa
http://www.linkedin.com/company/stichting-bewa-ghana?trk=ppro_cprof

