
Beste reader,

Bibi, Ilse en Lola zijn inmiddels alweer ruim een week terug uit Ghana. In deze nieuwsbrief:

-       De laatste week van hun bezoek en het dagje strand, door Lola

-       Aandacht voor de twee projecten die tijdens hun verblijf werden afgerond

De laatste week in Ghana
Wat ging de tijd snel in Ghana! Voor we er erg in hadden,

konden we de dagen op één hand aftellen. Het besef dat je

weer bijna naar huis moet, is ieder jaar weer heel dubbel.

Enerzijds kijk ik er altijd erg naar uit om iedereen thuis

weer te zien, een bruine boterham met kaas te eten, in mijn

eigen bedje te liggen. Anderzijds is het moeilijk om te

vertrekken, wetende dat het snel een jaar duurt voordat je

iedereen weer ziet. Sommige kinderen zijn bij een volgend

bezoek geadopteerd of terug naar familie en het is niet altijd mogelijk die nog eens te bezoeken. Ons

voornemen was dus: extra genieten die laatste week!

Om goed te beginnen, zijn we zaterdag (8 februari dus) met de kinderen naar het strand gegaan. Ieder

jaar weer, proberen we tussen acht en negen ’s morgens te vertrekken. Ieder jaar weer blijkt: T.I.A. –

This Is Africa – en vertrekken we dus tegen het middaguur. Dit jaar was niet anders, hoewel de bus dit

keer al om elf uur ’s morgens volgeladen was. Met zes kinderen naast elkaar, driedubbel gestapeld, en

de lunch en complete uitrusting voor de fanfare (why?) bovenop de bus. Tanken, de banden oppompen,

dat doen we allemaal onderweg wel. Het hele gedoe dat ieder jaar komt kijken bij het organiseren van

zo’n dagje strand, is het dubbel en dwars waard. De kinderen wisten niet hoe snel ze bij de zee

moesten komen en kwamen er alleen uit voor de heerlijke lunch die de kokkin had gemaakt: jollof rijst

(gekookt in tomatensaus) met kip, salade, soja kebab en sobolo – een soort kruidige ranja. Tot vijf uur

’s middags hebben we uiteindelijk in het water gebadderd, de kleintjes vooraan, de stoere jongens

verderop in de golven. Moe, maar zeker voldaan, kwamen we ’s avonds weer thuis aan. 



Om de dag helemaal goed af te sluiten, hebben we een wensballon opgelaten. Ook dat is altijd erg

bijzonder. Eén voor één stappen de kinderen naar voren, om hun wens met gesloten ogen in de ballon

te fluisteren. Samen hebben we gekeken hoe de wensballon vervolgens een aantal dorpen verder

vloog, voordat ie uit het zicht verdween. Leuk detail: maandagochtend op school vertelden kinderen uit

andere dorpen, hoe er het afgelopen weekend ineens een ballon uit de hemel kwam vallen… :)

Omdat de tijd in het weeshuis naast heel erg leuk, toch ook wel vermoeiend is, zijn we zondagochtend

vertrokken naar Kokrobite. Dat is inmiddels een vast onderdeel van een reis naar Ghana geworden:

uitrusten op het strand, tussen de rastafari’s en heel veel andere vrijwilligers, expats en reizigers. We

hebben genoten van echte Italiaanse pizza, pannenkoeken met vers fruit en warme chocoladesaus, het

zwembad, de zee, een massage, uitslapen, en Ilse en Bibi van iets te veel whiskycola’s, wat weer voor

vermakelijke verhalen voor mij zorgde.

De laatste dagen in Swedru vlogen

voorbij. Woensdag kwam onze

verscheping aan, gelukkig net op tijd!

Grote dank voor Toine, die dit kosteloos

voor ons heeft geregeld. Meer dan 20

dozen vol kleding, speelgoed en

schoolmaterialen konden we

overdragen. Heel fijn! Donderdag en

vrijdag werden (nogmaals: T.I.A.) ineens

overal kralen vandaan gehaald. Wij

hadden immers een ‘bestelling’

geplaatst voor nieuwe sleutelhangers en

sieraden en daar was nog niet veel aan

gedaan. En zo zat een aantal oudere

meiden, samen met moeders, de hele donderdagavond en vrijdagochtend te rijgen. Ondertussen

hebben wij onze bagage gepakt, de laatste bezoekjes in het dorp afgelegd, huilende kinderen getroost

(“Don’t go, madam Lola! Don’t go!”), zelf een brok in onze keel weggeslikt, iedereen geknuffeld.

Vrijdagmiddag 16.00 – we moesten toch echt vertrekken. Gelukkig hebben we ook dat vertrek op z’n

Ghanees gedaan: drie uur later dan gepland, opgepropt in een taxi, met een levende TomTom (de

chauffeur wist de weg niet, dus naam hij een maat mee) voorin, die twee XL-weekendtassen op schoot

moest nemen in verband met ruimtegebrek en zich gedurende de hele rit niet heeft kunnen bewegen. 

Ghana, met je rare, interessante, grappige cultuur en ontzettend warme en gastvrije bevolking – we

gaan je missen. Tot volgend jaar!



Lola

Twee projecten afgerond!

Tijdens het verblijf in Ghana is flink wat vooruitgang geboekt! Twee projecten werden zelfs volledig

afgerond tijdens het bezoek: de meubels voor Mother Cares en de zonnepanelen.

Over de zonnepanelen schreven we al in een vorige nieuwsbrief. Op onze website lees je de informatie

over het project nog eens na.

Voor de school die bij het weeshuis is gebouwd, Mother Cares Educational Complex, werden heel wat

meubels aangeschaft. Daar zijn we vorig jaar al mee begonnen onder de noemer ‘ondersteuning

school weeshuis’. Nu de school volledig runt en er meer dan 250 kinderen les krijgen, vonden wij het

prettig nog een steentje bij te dragen. Daarom hebben we nog meer meubels laten maken. Het mes

snijdt aan twee kanten: niet alleen is de school er mee geholpen, een lokale timmerman heeft tevens

een goede opdracht voor heel wat inkomsten! In totaal werden er 63 bureaus met zitjes aangeschaft

voor class 1 tot en met 6 (vergelijkbaar met onze groep 3 tot en met 8). Voor de peuters en kleuters

waren al stoeltjes beschikbaar, maar nog geen tafels. Tot nu toe dienden banken uit de dinerzaal als

tafel. Wij kochten vijftien grote, ronde tafels waar zes tot acht kinderen goed aan kunnen werken. Op

onze website, onder ‘afgeronde projecten’, lees je de volledige omschrijving van dit project.

Namens Mother Cares bedankt voor jullie donaties!

Volg ons op Facebook en ontvang wekelijks foto's en updates.

http://www.stichtingbewaghana.nl/?ch_cause=zonnepanelen-lights-on-ghana
http://www.stichtingbewaghana.nl/?ch_cause=meubels-mother-cares-educational-complex
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

