
Beste reader,

 

Weer een update vanuit Ghana, dit keer over de reis die we naar het oosten van Ghana maakten en

twee projecten die in de afrondende fase zijn.

 

Zoals jullie weten zijn we bezig met het uitbreiden van de reeds bestaande boerderij. Op het terrein van

Mother Cares Orphanage worden groenten en gewassen geteeld. Vorig jaar werd de wens geuit om

een veeboerderij te starten, in eerste instantie met kippen. De kippen zorgen voor eieren voor de eigen

consumptie en mogelijk zelfs voor de verkoop. Op zijn tijd kunnen de kippen geslacht worden voor het

vlees. Dit project wilden we in drie fases uitvoeren: de bouw van de veeboerderij, de aanschaf van de

kippen, en de daadwerkelijke start van de boerderij met een evaluatie na enkele maanden. Voor de

eerste fase hadden we €4500,00 begroot. Dat bedrag hebben we de afgelopen maanden bij elkaar

kunnen krijgen, dus we waren klaar voor het starten van de veeboerderij. Tot onze grote verrassing,

bleek dat het gebouw al zo goed als af was! Met behulp van Ghanese sponsors, was het weeshuis zelf

al begonnen met bouwen. Dit laat maar weer zien, dat het werk hier absoluut niet stilstaat als er geen

geld van ons af komt. 

Helaas was er nog niet genoeg geld om de kippen aan te schaffen. Ghana zou Ghana niet zijn, als het

gebouw in de tussentijd niet ergens anders voor werd gebruikt. Het is immers zonde om een gebouw

met drie grote kamers leeg te laten staan. En dus zagen wij de eerste maandag van ons verblijf de hele

‘veeboerderij’ volstromen met kleuters – het is een tijdelijk een kleuterschool geworden. Het geld dat

wij mee hadden genomen, is voldoende voor de aanschaf van gaas (dit was het enige dat ontbrak aan

de bouw), kippen, voer en medicijnen – fase 2 van het project. Echter, omdat er nu kleuters in de

boerderij zitten, kan dit allemaal niet direct worden aangeschaft. Eerst moet er een kleuterklas komen.



Gelukkig heeft Stichting Bewa Ghana eerder al over deze kleuterschool gesproken en een mogelijke

bijdrage apart gehouden. Na het uitwerken van de begroting, bleek dan ook dat we de volledige

kleuterschool kunnen financieren! Het totale bedrag komt neer op ongeveer €3350,00. Voor dat geld

worden drie klaslokalen en een toiletgebouwtje van steen gebouwd. Tevens kan het huidige

elektriciteitsnetwerk worden uitgebreid, zodat de klassen voorzien zijn van stroom. Men is reeds

begonnen met de bouw, zodat deze snel kan worden afgerond. Daarna worden de kippen aangeschaft.

We gaan dan over op fase 3 van de veeboerderij: de daadwerkelijke start. In principe dragen we dit over

aan de medewerkers van het weeshuis, maar we stellen ons gedurende een jaar beschikbaar voor

advies, overleg of kleine financiële bijdragen. Gaat dit goed, dan ronden we het project af en dragen we

het volledig over. Uiteraard blijven we ook na die tijd contact houden over het project en zijn we

bereikbaar, zij het in mindere mate.

Als het goed is, is de kleuterschool binnen enkele weken klaar voor gebruik. Zodra de kinderen in het

nieuwe gebouw les krijgen, worden de kippen voor de veeboerderij aangeschaft. Te zijner tijd houden

we jullie daar van op de hoogte!

  

Omdat we bovenal toch ook op vakantie zijn, zijn we deze week weer een aantal dagen op reis geweest.

Maandag vertrokken we richting het oosten van het land, naar de Volta Region. Voordat we daar

aankwamen, zijn we gestopt bij de botanische tuin in Aburi, waar we een aantal bijzondere bomen

hebben gezien, en in Somanya, waar we een rondleiding hebben gehad in de kralenfabriek waar veel

glaskralen uit Ghana gemaakt worden. 

 

Eenmaal in de Volta Region aangekomen, zijn we op zoek gegaan naar Wli, een klein plaatsje tegen de

grens van Togo waar we zouden overnachten. Vijf keer werden we de verkeerde kant op gestuurd, zodat

we uiteindelijk laat en in het donker pas arriveerden. We zijn erg warm ontvangen door de

hoteleigenaar Martha, die we via via kennen. Martha heeft ons voorgesteld aan Godsway, een jongen

van 20 jaar die al heel actief is in de community. Godsway heeft ons meegenomen naar de watervallen

bij Wli. Deze waterval is de grootste van West-Afrika en is in tweeën opgedeeld: de lower falls en de

upper falls. De lage watervallen bereikten we na een korte wandeling van 45 minuten. Ilse en Lola zijn

vervolgens naar de hogere watervallen gegaan. Dit was een flinke klim: bijna twee uur lang moesten

we ons balanceren aan bomen en lianen, zodat we niet 30 meter naar beneden zouden vallen. Best

spannend en vooral heel erg intensief, maar de watervallen waren het volledig waard. We hebben

gezwommen in de poel er onder (héél koud!) en genoten van het uitzicht. Daarna mochten we de hele

weg weer terug, waarbij we de laatste stukken met wiebelende benen van vermoeidheid moesten



afleggen. In de namiddag hebben we een rondleiding door het dorp gekregen en werden we

vervolgens op audiëntie geroepen bij de chief. Blanken in het dorp die interesse tonen in het onderwijs

en de ontwikkeling van het dorp, dat werd als bijzonder ervaren en zeer gewaardeerd.

 

Op de terugweg naar huis zijn we gestopt bij een dorp waar apen als heilig worden beschouwd en niet

bang zijn voor mensen. Ze kwamen dan ook meteen op ons en vooral onze bananen af. Heel leuk!

Daarna hebben we een rondleiding gehad door een dorp verderop, waar de traditionele kente wordt

geweven

De kinderen zijn blij dat we nu weer thuis zijn, want ‘dit jaar zijn jullie zoveel aan het reizen!’. Oneerlijk,

als je het hen vraagt. De momenten dat we thuis zijn, hangen ze dan ook continu in en rond onze

kamer. Heel gezellig, behoorlijk druk en soms ook best vermoeiend. Daarom gaan we later deze week

nog maar een paar daagjes naar het strand toe.

 

Rond deze tijd zou onze verscheping in Ghana moeten zijn aangekomen. In de laatste week van 2013

verzonden we 30 flinke dozen met kleding, speelgoed en schoolmateriaal. Deze konden kosteloos mee

op een reeds geplande verscheping. Als het goed is, horen we later deze week wanneer de spullen bij

het weeshuis aankomen. Hopelijk zijn wij dan nog hier, we zouden er graag bij zijn als alles wordt

uitgepakt. In de dozen zit onder andere een gedoneerde videospeler met twintig Disney-video’s. Deze

zal in de kleuterschool worden geplaatst.

 

Zaterdag gaan we met alle kinderen en medewerkers een dagje naar het strand. Dan begint alweer

onze laatste week hier. In die laatste week gaan we dus zelf nog een paar dagen naar het strand,

lunchen bij Lola’s voormalige gastgezinnen, laatste inkopen in de stad doen, en vooral met de kinderen

spelen. De vier weken vliegen zo voorbij!

 

Na terugkomst vertellen we jullie graag nog over die laatste week, maar ook over nieuwe projecten die

er aan zitten te komen. Dit zullen we middels de nieuwsbrief doen. Krijg je deze update rechtstreeks

van ons en ben je nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meld je dan nu aan via onze website,



www.stichtingbewaghana.nl. We sturen regelmatig een nieuwsbrief, waarin we schrijven over onze

projecten, oproepjes plaatsen, en achtergrondinformatie geven over Ghana.

 

 

Tot in Nederland!

 

 

 

Ilse, Bibi en Lola   

http://www.stichtingbewaghana.nl/
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

