
Beste reader,

 

Tijd voor een update uit Ghana. Het is pas anderhalve week geleden dat we zijn aangekomen, maar het

voelt alsof we hier alweer maanden zijn. Op dag één was alles al als vanouds. De kinderen zijn erg blij

dat we er weer zijn en hangen het liefst de hele dag om onze nek. Soms vermoeiend, meestal heel

leuk.

 

 



Het gaat goed met het weeshuis. Vorig jaar was de gezondheid van Joyce (oprichtster en moeder van

het weeshuis) zorgelijk te noemen. Tijdens ons verblijf van drie weken moest zij tweemaal worden

opgenomen in het ziekenhuis met een te hoge bloeddruk. We merkten aan haar dat ze enorm gestrest

was en maar weinig tijd nam om te ontspannen. Een paar maanden geleden heeft haar dokter Joyce

geadviseerd ergens anders te gaan wonen dan in het weeshuis. Hoewel dit idee haar enorm

tegenstond, heeft ze naar de arts geluisterd. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De bloeddruk is weer

op een normaal peil en Joyce merkt dat ze de dagelijkse gang van zaken kan overlaten aan haar

personeel. Vooral Yaaba, een jonge all round medewerkster, neemt enorm veel taken op zich en zorgt

dat alles blijft draaien. Joyce zelf woont nu op een paar kilometer van het weeshuis, samen met enkele

van de oudere meiden. ’s Morgens vroeg komt zij naar het weeshuis en daar blijft ze in principe de hele

dag. Ze weet nu echter dat ze ook zonder zorgen naar een vergadering of mogelijke donateur kan gaan.

Wij zien dat ze weer kan ontspannen en een stuk gezonder oogt. Een goede verandering dus!en titel of

tekst toe te voegen.



Wat ons verder wederom is opgevallen, is de groei die het weeshuis doormaakt, ook wanneer er geen

blanken (‘obruni’s’) doneren. Vorig jaar waren ze al begonnen met de bouw van een school, Mother

Cares Educational Complex. Deze is weer gegroeid en omvat op dit moment: een grote dagopvang

voor ongeveer 50 peuters, twee klaslokalen voor ongeveer 40 kleuters, en zes klaslokalen voor groep 3

tot en met 8, waar ongeveer 125 kinderen les volgen. Er werken gekwalificeerde Ghanese leraren.

Twee Duitse vrijwilligers bieden ondersteuning en verzorgen de lessen creative arts. De school is nog

niet af, er zijn genoeg plannen voor uitbreiding. Zo willen ze Junior High School klas 1, 2 en 3 bouwen,

een bibliotheek, een ICT-lokaal, een scheikundelokaal, en een kleine ziekenboeg voor kinderen die

gedurende dag ziek worden en pas ’s avonds worden opgehaald. Stichting Bewa Ghana zal bij

terugkomst in Nederland bekijken in hoeverre ze deze plannen kunnen ondersteunen.

 

De realisatie van ons eerste grote project, ‘Lights On’, stond gepland voor dit bedrijf. Vorige week

dinsdag was het zover: de medewerkers van Energiebau Sunergy kwamen naar het weeshuis om

zonnepanelen op het dak te plaatsen. Deze zonnepanelen maken deel uit van een back-upsysteem,

wat in werking wordt gezet wanneer de reguliere stroom uitvalt. Dat zorgt er voor dat het nooit meer

‘lights off’ is, wat enorm veel voordelen biedt voor het weeshuis op het gebied van veiligheid,

mogelijkheden tot studeren, en het goed bewaren van gekoeld voedsel. De kinderen hebben tijdens

hun schoolpauzes geboeid staan te kijken hoe de mannen van Energiebau (en Ilse!) het dak op en af

gingen en het hele systeem aansloten. Al met al duurde dit zo’n vier uur, waarna het wachten was op

lights off. Een paar dagen later was het al raak: de stroom viel uit tijdens een hevige onweersbui.

Binnen een tel gingen de lampen weer aan. Vanuit onze kamer hoorden wij de kinderen en de

medewerkers luid juichen. Zeker tien minuten lang hebben ze rondom het gebouw gerend, gedanst en

gezongen om te vieren dat het systeem werkt. Super!

Het systeem is zo opgezet, dat we in de toekomst kunnen uitbreiden met meer zonnepanelen.

Daarmee kan lights off langer worden opgevangen, of kan zelfs een deel van de reguliere

stroomtoevoer worden vervangen door zonne-energie.



Er is al veel meer geregeld voor de stichting, maar daarover later meer. Bovenal is dit namelijk ook

vakantie voor ons en eentje die we absoluut verdiend hebben. Ilse wisselt bij terugkomst van baan en

Lola is net voor vertrek afgestudeerd. Een beetje ontspanning was dus wel gewenst. Vorige week heeft

Joyce ons getrakteerd op bier en pizza en zijn we een dag naar het zwembad geweest. Afgelopen

zaterdag gingen we op pad voor onze eerste reis: via Kumasi naar Mole National Park. Als stichting

werken we soms samen met andere stichtingen, waaronder Rising Stars uit Nuenen. De voorzitter

Jaap en zijn vrouw Henny, tevens zeer actief voor de stichting, zijn op dit moment voor zes weken in

Ghana. Zaterdag hebben we hun project bezocht: een zorgboerderij/opvang voor kinderen met een

handicap. Een erg mooi project! Henny heeft bovendien bijzonder goed voor Bibi gezorgd, die een dag

behoorlijk ziek was. Hiervoor dank!

Vanuit Jaap en Henny zijn we naar het noorden gereden, naar het Mole National Park, waar we twee

dagen zijn gebleven. We hebben er lekker gegeten en gedronken, in het zwembad gerelaxt, maar

bovenal veel dieren gespot. Rondom het hotel liep een stel wrattenzwijnen rond met hun jonkies en

lopen overal apen. Bibi haar hamburger werd zonder pardon afgepakt door een baviaan (wat Bibi

overigens waarschijnlijk een trauma voor het leven heeft bezorgd). Tijdens een wandelsafari zagen we

veel antilopen, apen, vogels en nog meer wrattenzwijnen. Later op de dag, tijdens een jeepsafari,

zagen we olifanten, die we achterna zijn gelopen door de bossen. Spannend, heel tof om vier van die

grote olifanten zo dichtbij te zien!

 

Nu zijn we weer ‘thuis’, op het moment van schrijven zit ik, Lola, met zes kinderen te kleuren en brieven

naar Nederland te schrijven. Ilse is buiten fijn met de blokken aan het spelen en foto’s aan het maken.

Bibi is met twee van de kinderen naar de stad voor boodschappen. Een gewone dag thuis dus.

 

De komende paar dagen zijn we hier en hebben we geen bijzondere plannen. Maandag vertrekken we

naar het oosten, waar watervallen, een apendorp en een bezoek aan traditionele kente weavers op het

programma staan. Als het even lukt, dan sturen we jullie later nog een update!



Voor nu veel liefs en warme groeten,

 

Namens Mother Cares bedankt voor jullie interesse en donaties.

 

 

 

Ilse, Bibi en Lola   



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

