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post uit ghana 
Het bestuur van Onyame ontving een brief van Joseph Wuni, de Ghanese project-
manager van het Chera Biisi Fari Project. Dit is een ecologisch landbouw project 
in de omgeving van Chera. In deze regio begeleidt Onyame een programma voor 
gezondheidszorg waarbij vanuit een lokale kliniek zeven afgelegen dorpen worden 
bediend. Verder loopt er in het werkgebied van CBFP ook een programma voor 
epilepsiepatiënten. Joseph schreef:

in deze nieuwsbrief  post uit ghana  dienstenveiling  update blessing 
reisverslag marleen  van het bestuur  muziekmiddag biezelinge

Aan de leden van het Onyame-bestuur

Beste bestuursleden,

Hoe gaat het met jullie en jullie familie? Ik hoop 
goed. Het management van het Chera Biisi Fari 
Project wil jullie hartelijk groeten en danken voor 
jullie grote deelname in onze activiteiten. We wil
len onze waardering uitdrukken voor de rol die 
Marleen van Asselt vervult in ons project. Er zijn 
veel zaken verbeterd voor de bewoners van het 
gebied waar wij werken door haar, in het bijzon
der het gezondheidsproject,   onderwijs,  land
bouw, hygiëne en nog veel meer andere  zaken.
  Door de steun van Marleen zijn in ze
ven dorpen comité’s voor gezondheidszorg en 
kraamzorg opgezet en getraind. Ook op het 
gebied van hygiëne is training en promotie ver
zorgd. Er is een groep van 22 mensen getraind 
die van dorp naar dorp trekken om de inwoners 
te leren hoe ze de hygiëne kunnen verbeteren. 
Inmiddels is dit project enkele maanden geleden 
overgenomen door de Ghanese overheid. Iedere 
eerste zaterdag van de maand wordt in elk dorp 
gebruikt voor het schoonmaken, hetgeen een 
opmerkelijke verbetering heeft opgeleverd.

Ook op het gebied van voeding, met name voor 
babies na de periode van borstvoeding, is veel 
vooruitgang geboekt in de strijd tegen onder
voeding bij kinderen in ons werkgebied.
  Verder is met hulp van bezoekers die 
Marleen meebracht naar ons gebied geld be
schikbaar gekomen om leraren op onze school 
enkele jaren te steunen en hen trainingen te ge
ven om hun lessen aan onze kinderen te verbe
teren. Ook hebben we steun mogen ontvangen 
voor ons Guest House met solar systeem en voor 
een aantal noodzakelijke reparaties aan onze ge
bouwen.
  Verder werd Baba, een jongen uit Mishio 
van 9 jaar oud, geopereerd zodat hij weer een 
toekomst voor zich heeft, zonder hulp was 
dit nooit gelukt. We zijn God dankbaar dat hij 
Marleen op de juiste tijd naar ons toe liet komen. 
We zijn blij met de bevlogenheid van Marleen 
en de manier waarop ze de behoeftigen helpen 
wil. En met de financiële steun van Onyame die 
Marleen in staat stelt om ons iedere keer weer te 
bezoeken en een bijdrage te leveren aan de ont
wikkeling in onze regio. God zegene jullie allen •



onyame.nl

stichting onyame

pagina 2/7

nieuwsbrief mei 2015

Voor deze veiling zijn we op zoek naar bedrij
ven en individuen die kosteloos een dienst aan 
willen bieden. U kunt als ondernemer/vrijwilliger 
bijvoorbeeld een tegoedbon aanbieden (vrij
kaarten, behandeling, dinerbon, knipbeurt, enz.). 
Ook ludieke aanbieders zijn van harte welkom 
(koe knuffelen, ontbijt op bed verzorgen, mid
dagje in de vrachtwagen mee, enz.).
  De aangeboden diensten komen in een 
boekje en op internet te staan. Veel mensen 
zullen lezen dat u deze dienst aanbiedt. Gratis 
publiciteit! En u krijgt de mogelijkheid om uw 
logo digitaal aan te leveren zodat wij tijdens de 
veilingavond zelf op een scherm reclame voor u 
kunnen maken.
  We hebben al heel leuke diensten/aanbie
dingen mogen ontvangen, maar kunnen er be
slist nog meer gebruiken. We hopen met elkaar 
op een gezellige avond met uiteraard een heel 
mooie opbrengst, zodat de diensten die door 
u aangeboden worden, mensen in Ghana mo
gelijkheden bieden om zelf ook een inkomen te 
gaan  verwerven. meer informatie op onyame.nl

dienstenveiling
Zaterdag 30 mei 2015 wordt er een dienstenveiling georganiseerd ten behoeve 
van de uitbreiding van het microkredieten project van stichting Onyame in Ghana. 
De veiling zal plaatsvinden in het Ambachten centrum van de Hollandsche Hoeve 
te Goes.
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De eerste (kleinere) operatie is perfect verlopen 
en we zagen Blessing zienderogen  opknappen. 
Ze mocht al snel mee naar huis. Ik was in het noor
den van Ghana en kreeg een foto van Blessing en 
haar moeder Yaa doorgestuurd. Ik wist niet wat 
ik zag… Na maanden van spanning en onzeker
heid een vrolijke peuter en opgeluchte moeder. 
Maar helaas moest Blessing na een paar dagen 
alweer opgenomen worden doordat haar adem
haling verslechterde. Dit keer constateerden ze 
astma, waarvoor ze behandeld werd. Een grote 
teleurstelling voor ons allemaal, maar natuurlijk 
vooral voor Blessing en haar moeder Yaa. 
  Op 11 februari kregen we bericht uit het 
ziekenhuis dat Yaa, terwijl ze daar was om voor 
Blessing te zorgen, plotseling veel bloed had 
gebraakt en was flauwgevallen. Om een lang en 
verdrietig verhaal kort te houden: ondanks ver
schillende bloedtransfusies is Yaa op vrijdagoch
tend 13 februari overleden en op dinsdag 17 fe
bruari op een begraafplaats in Accra begraven. 
Hoewel ons niet duidelijk was wat er precies aan 
de hand was, wisten we dat Yaa aan zorgen was 
overleden. Ze miste haar andere kinderen en was 
erg ontmoedigd door het feit dat Blessing weer 
opgenomen was. Achteraf bleek ze een einde 
aan haar eigen leven gemaakt te hebben door 
gif te slikken.
  Blessing mocht twee dagen na de begra
fenis mee naar huis en zocht naar haar moeder. 
We hebben, voor zover dat kan met een tweeja
rige, geprobeerd uit te leggen dat haar moeder 
 overleden was. 

Blessing en Yaa, een vrolijke peuter en opgeluchte moeder

Het gaat nu goed met Blessing. Vida heeft haar 
onder haar hoede genomen en ze is erg gesteld 
op Gifty, een jong meisje bij ons in huis dat ook 
de laatste dagen in het ziekenhuis voor Blessing 
gezorgd heeft. Blessing gaat met de andere 
twee  en driejarigen van ons huishouden naar 
‘school’. De cardioloog is erg tevreden over 
haar herstel en we hopen dat ze over een aantal 
maanden haar tweede operatie kan ondergaan. 
  Yaa was weduwe en liet behalve Blessing 
nog drie kinderen achter. Haar enige zoon, een 
jongen van een jaar of tien, was al jaren, vanwe
ge armoede, ondergebracht in een ander gezin 
en maakt het goed. Haar andere twee dochters 
waren nog bij hun blinde opa in Doninga (Noord
Ghana). Inmiddels is de jongste van de twee door 
Vida opgehaald en meegenomen naar Accra. 
De oudste, een meisje van 12 met een bloedaf
wijking waardoor ze vaak ziek is en achterloopt 
in haar ontwikkeling, zorgt nog voor haar opa. 
Maar we hopen ook voor haar een betere oplos
sing te kunnen vinden •

update blessing
In de vorige nieuwsbrief schreven we over Blessing, het tweejarige meisje met een 
hartafwijking. We hoopten dat ze half december 2014 haar eerste operatie zou 
kunnen ondergaan, maar dat werd uiteindelijk 19 januari 2015. 
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noorden gegaan om daar alle projecten samen 
te bezoeken. Het was heerlijk om zoveel tijd met 
Lydia door te kunnen brengen en te kunnen pra
ten over haar toekomstplannen. Later dit jaar 
hoopt ze namelijk te trouwen en ook het werk 
van Onyame draagt zij een warm hart toe. Ze 
is inmiddels bestuurslid geworden en adviseert 
ons met betrekking tot ons veeteeltproject. 
Lydia is landbouwdeskundige en heeft zich ge
specialiseerd in veeteelt. Tijdens deze trip heeft 
zij voor de groepen van het microkredieten
project trainingen georganiseerd op het gebied 
van veeteelt, met name over het voeden van het 
vee in het droge seizoen. We hopen dat Lydia 
en haar toekomstige man Paul, die een adminis
tratieve achtergrond heeft, zich samen ook voor 
stichting Onyame in zullen gaan zetten.
  Het was goed om bij de verschillende 
projecten in het noorden te zijn. De sfeer in het 
Fosterhome in Sandema is goed. Na het overlij
den van huisvader Bedu heeft zijn vriend Noah 
zijn taak overgenomen. Agnes, de oudste van de 
kinderen uit het fosterhome en klaar met haar 
middelbare school, draagt zorg voor de admi
nistratie en helpt moeder Atimlie met de jongere 
kinderen. 
  Ook hebben we met alle groepen uit het 
microkredietenproject kunnen praten over hun 
werk en hoe ze in de nabije toekomst onafhan
kelijk verder kunnen. Inmiddels ontvangen 19 
groepen met in totaal 160 mensen microkredie
ten voor landbouw, veeteelt en andere inkomen 
genererende activiteiten. 

Na twee drukke maar fijne weken in Olebu en 
een trip naar de dovenschool in Obuasi, ben ik 
samen met mijn pleegdochter Lydia naar het 

Lydia

reisverslag marleen
Van zaterdag 3 januari tot en met zondag 22 februari ben ik, Marleen, weer in Ghana 
geweest. Het was de eerste keer in de 23 jaar die ik in Ghana werkzaam ben, dat ik 
ruim vier maanden uit Ghana ben weggebleven. Hoewel de kinderen alsook de me-
dewerkers (en ikzelf) dat erg lang vonden, is het over het algemeen heel goed ver-
lopen. Met name mijn collega Vida, mijn pleegdochter Sarah en de medewerkers in 
de verschillende projecten namen elk een stukje verantwoordelijkheid op en waren 
trouw in communiceren met mij via telefoon of internet. Door de langere periode 
van afwezigheid is ook weer meer duidelijk geworden waar nog verder coaching 
of aanpassingen nodig zijn om het werk zo optimaal mogelijk voort te laten gaan.
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Door mijn langere afwezigheid is gebleken dat 
we een en ander duidelijker vast moeten leg
gen en omschrijven, om een goede continu
iteit van dit mooie project te kunnen garande
ren. Vandaar dat we dit jaar besloten hebben, 
ondanks verschillende aanmeldingen, er geen 
nieuwe groep(en) bij te nemen, maar te zorgen 
dat het project administratief gezien goed en 
duidelijk vastgelegd wordt.
  Terug in het zuiden hebben we vorderin
gen gemaakt in het proces dat moet leiden tot 
het verkrijgen van een vergunning voor onze kli
niek in Olebu. Daar zijn we heel blij mee. 
  Het plotselinge overlijden van Yaa heeft de 
plannen voor mijn laatste periode in Ghana flink 
in de war gegooid, maar ook weer nieuwe con
tacten opgeleverd. Zo is er een Ghanese advoca
te op ons pad gekomen die graag meer betrok
ken wil worden bij ons werk en ook al wat dingen 
voor ons uit heeft kunnen zoeken. Ook anderen 
zijn zich, door het bekend worden van het drama 
rondom Blessing, meer bewust geworden van 
ons werk en bereid een steentje bij te dragen. 
Wat dat betreft goed en fijn dat het werk steeds 
meer door Ghanezen gedragen wordt •

Marleen kijkt hoe een lokale medewerker van het CBFP 
 medische hulp verleent aan een vrouw.

Lydia bekijkt het vee van een groep in Doninga
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Het bestuur wil graag met u op een prettige, 
duidelijke en herkenbare manier communiceren 
over het werk van Onyame. De mooie en vaak in
drukwekkende verhalen van de mensen in Ghana 
die deelnemen aan en baat hebben bij onze pro
jecten raken ons als bestuur. Wij willen die verha
len graag in ‘woord en beeld’ met u delen. Maar 
ook de ervaringen van Nederlandse vrijwilligers 
die voor korte of lange tijd werk verrichten in 
een van onze projecten. In onze nieuwsbrieven, 
in presentaties en persoonlijke gesprekken zult u 
deze verhalen zeker herkennen.
  Echter, het bestuur is zich ook bewust dat 
het duidelijk en herkenbaar overbrengen van wat 
je wilt vertellen en laten zien (Public Relations, 
PR) in deze tijd ‘een vak apart’ is, Daarom zijn we 
een jaar geleden op zoek gegaan naar iemand 
die deze professionaliteit en vakkennis heeft en 
ons vrijwillig zou willen ondersteunen op dit ge
bied. Wij zijn heel blij dat Marleen (onze coördi
nator) contact gezocht heeft met grafisch ont
werper Martijn de Wilde, zeer deskundig op dit 
gebied.
  Martijn is enkele jaren geleden in Ghana ge
weest, heeft de projecten van Onyame bezocht 

en wil graag een bijdrage leveren aan het werk 
van de stichting. En dan gaat het snel… Sinds de
cember is hij nauw verbonden aan het bestuur 
van de stichting en hebben er al een aantal heel 
plezierige gesprekken plaatsgevonden over het 
vernieuwen van de huisstijl. 
  Wat merkt u hiervan? De nieuwsbrief is 
veranderd. Overzichtelijker. Gemakkelijker lees
baar door meer kleur, kortere teksten en meer 
foto’s. Wellicht heeft u ook gezien dat het logo 
veranderd is. Het nieuwe logo is een gestileerde 
afbeelding van het in Ghana alomtegenwoor
dige Onyamesymbool. We wilden dit symbool, 
dat ‘God is alom aanwezig’ betekent, behouden 
omdat dit is waaruit wij geïnspireerd worden en 
ons werk doen. De vorm is echter aangepast aan 
deze tijd. In een moderner jasje, zou je kunnen 
zeggen. Stapsgewijs zullen zo ook bijvoorbeeld 
de folders, de kraam op de jaarmarkten en web
site veranderen in de nieuwe huisstijl. Wij hopen 
dat u zich zo nog een beter beeld kunt vormen 
van ons werk in Ghana en Nederland. zie ook 
martijndewilde.nl

  Elly van Reij-Pieterson, voorzitter

van het bestuur
Op weg naar een nieuwe huisstijl. Eenheid in ‘verhalen in woord en beeld’!
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Het was een mooie middag met veel bezoekers, 
een prima sfeer en prachtige muziek. Naast sa
menzang waren er optredens van het Kapels 
gemengd koor, de Open Kerk band uit Goes en 
Nova Musica uit Kapelle. Er werd geprobeerd om 
via skype contact met Ghana te leggen, maar 
dat mislukte helaas omdat de techniek ons in de 
steek liet. De opbrengst van de muziekmiddag 
bedroeg € 8.600 (we hebben de opbrengst na
derhand wel € 150 naar beneden moeten bijstel
len in verband met het faillissement van één van 
de sponsoren). 

Na afloop van het muziekprogramma waren er 
voor wie dat wilde pannenkoeken. Gelukkig wa
ren er veel mensen die de grote stapels door 
vrijwilligers gebakken pannenkoeken hebben 
helpen opeten! Uiteraard hopen we ook volgend 
jaar weer een muziekmiddag te organiseren, aan 
het enthousiasme van de koren zal het niet lig
gen, die hebben er nu al weer zin in! Iedereen 
die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt 
aan het slagen van deze muziekmiddag: heel 
 hartelijk dank!

muziekmiddag in biezelinge
Op zondag 1 februari (Zondag Werelddiaconaat) werd in de Mozeskerk in Biezelinge 
in samenwerking met de ZWO-commissie een muziekmiddag georganiseerd ten 
bate van stichting Onyame. 

over stichting onyame 
Al ruim 10 jaar werkt stichting Onyame 
in Ghana aan armoedebestrijding. We 
werken vanuit de overtuiging dat God 
overal is en ons aanmoedigt om samen 
aan een betere wereld te werken. We 
zijn in Ghana actief op het gebied van 
landbouw, gezondheidszorg, scholing 
en microkredieten. Verder willen we de 
mensen in Europa bewust maken van 
en betrekken bij ontwikkelingswerk. 
De projecten in Ghana worden geco
ordineerd en begeleid door Marleen 
van Asselt. Onyame heeft zowel in 
Nederland als in Ghana een bestuur 
om haar te ondersteunen.

contact
e-mail  info@onyame.nl
telefoon 0113 – 34 11 67

IBAN  NL62 RABO 0380 5469 14
   t.n.v. Stichting Onyame
RSIN  812 694 958

blijf op de hoogte!
De nieuwsbrief van Onyame verschijnt 
drie keer per jaar. Een adreswijziging 
of uitschrijving voor deze nieuwsbrief 
kunt u doorgeven via info@onyame.nl 
of telefonisch via 0113 – 34 11 67. 
Kijk ook eens op onyame.nl en op 
facebook (Onyame Ghana) voor de 
meest actuele informatie.

samenstelling bestuur
voorzitter    Elly van ReijPieterson
penningmeester  Evert van Asselt
secretaris    Gerda Dousma
algemene leden Ronald Wagenaar
     Mieke Noordhoek


