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brief van gifty uit ghana
Ik heet Gifty Alonsa en ben 25 jaar. Ik kom uit Doninga, een dorpje in de Upper East 
Region van Ghana. Ik heb basisonderwijs in Doninga gehad en ging daarna naar het 
middelbaar onderwijs in Sandema, waar ik de richting ‘kleding en textiel’ gekozen 
heb. Mijn oma zorgde voor me, nadat mijn moeder plotseling overleed. Mijn vader 
heeft mij nooit erkend en dus nooit voor me gezorgd.

in deze nieuwsbrief  BRIEF VAN GIFTY UIT GHANA  OPENING VAN DE KLINIEK  
ERMELO ACTIEF VOOR ONYAME  EEN JAAR NA HET BUSONGELUK  VAN HET BESTUUR

Na drie jaar middelbare school was er geen geld 
meer om de laatste drie jaar af te maken. Ik dacht 
dat ik met school zou moeten stoppen, omdat er 
geen enkele hulp voor me was. Mijn tranen wa-
ren mijn gebed, omdat ik niet met school wilde 
 stoppen.
 Het was en is mijn visie om een diploma te be-
halen, zodat ik de jongere generatie kan onder-
steunen, want niemand in mijn oma’s familie is ver 
gekomen met scholing.
 Ik dank God voor het sturen van een ‘engel’ als  
mama Marleen naar onze gemeenschap. Mijn oma 
was ten einde raad en deelde haar probleem met 
mama Vida. Zij bracht mijn situatie weer onder de 
aandacht van mama Marleen. Ik wist mezelf geze-
gend nadat ik hoorde dat mama Marleen me wilde 
ondersteunen. Stichting Onyame ondersteunde 
mij gedurende de rest van mijn middelbare school 
opleiding. God zal mama Marleen zegenen voor 
het feit dat ze zich laat gebruiken om mij en mijn 
gemeenschap (Doninga) tot zegen te zijn.
 In mijn vrije tijd verbleef ik veel in het opvang-
huis in Sandema, waar mijn oma dichtbij woont, om 
te helpen met koken en zorgen voor de kinderen 
die daar wonen. Ook na mijn middelbare school 
opleiding hielp ik dagelijks in het  opvanghuis.

Gifty Alonsa
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Ik werd vervolgens toegelaten op het St. Williams 
gezondheidscollege om gezondheids informatie 
en -communicatie te gaan studeren. Ik bracht 
de toelatingsbrief weer naar mama Marleen, op 
het moment dat ze met een aantal bezoekers in 
Sandema was. God raakte hen aan en ze besloten 
spontaan mij te ondersteunen.
 Ik ben God heel dankbaar en woorden schieten 
tekort om mijn dankbaarheid naar mijn sponsors 
uit te drukken. Maar God zal hen blijven zegenen 
in alles wat ze doen, zodat ze meer kansarme jon-
geren zoals ik kunnen steunen.
 Ik studeer nu dus gezondheidsinformatie en 
-communicatie zodat ik later een baan zal kun-
nen krijgen in een gezondheidszorginstelling. Met 
deze opleiding leer ik medische gegevens en in-
formatie verwerken en andere administratieve ta-
ken verrichten, om zo bij te dragen aan de conti-
nuiteit van dienstenverlening op het gebied van 
zowel patiëntenzorg als ook op gebied van orga-
nisatorische ontwikkeling.

Ik heb me voorgenomen hard te studeren, zodat 
ik deze opleiding met succes kan afronden, en ik 
kansarme jongeren in de generaties na mij kan 
helpen. Ik zou ook graag nog verder willen leren 
om nog een hogere graad te behalen, om betere 
kansen op een goede baan te krijgen en zo weer 
meer voor anderen te kunnen betekenen. Als er 
gelegenheid is zou ik ook graag voor stichting 
Onyame willen werken.
 Ik dank God voor Stichting Onyame. Ik dank 
alle medewerkers en donoren voor de mooie din-
gen die zij doen voor de projecten. Ik bid dat God 
u allen zal zegenen, want zonder ‘Onyame’  zou ik 
met school hebben moeten stoppen en zouden al 
mijn dromen tevergeefs zijn geweest.
 Nogmaals dank, in het bijzonder aan mama 
Marleen, mama Vida en de donoren. Ik bid dat 
God u zal blijven zegenen en u kracht geven, zo-
dat u alles wat u in de projecten hebt geinves-
teerd, in tweevoud terug zult krijgen •

Gifty en haar oma
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helpen om zich zo optimaal mogelijk op de be-
valling en de zorg voor de nieuwe baby voor te 
bereiden. Anderzijds krijgen de studenten, die via 
‘You & Ghana Foundation’ stage lopen in Ghana, 
op deze manier leer- en oefenmomenten aange-
boden. Een win-win situatie dus!
 We zijn in november begonnen met een team 
van zes personen, wat aan het eind van het jaar 
was uitgegroeid tot een team van tien personen. 
De eerste maanden was het nog een beetje zoe-
ken naar de juiste taakverdelingen, etc. en keu-
zes maken met betrekking tot het aannemen van 
meer medewerkers. We houden wekelijks staff-
overleg om zo goed op elkaar afgestemd te ra-
ken en nieuwe ideeën te kunnen uitwisselen. We 
streven naar het bieden van kwalitatief goede, 
verantwoorde en betaalbare gezondheidszorg. 
 Het is de bedoeling dat de kliniek, met de ver-
worven inkomsten, zichzelf in stand zal kunnen 
gaan houden. In de toekomst is het zelfs de hoop 
en verwachting dat we met een deel van de in-
komsten kunnen bijdragen aan onze projecten in 
het noorden van Ghana •

Daarnaast hebben we een andere verloskundige 
gevonden die in de loop van 2019 met pensioen 
hoopt te gaan. Zij zal dan de leidinggevende ver-
loskundige worden en fulltime met ons gaan sa-
menwerken. Ze is al heel behulpzaam geweest 
met de eerste opstart van de kliniek, aanschaf 
van materialen, etc en komt elke dinsdag om pre-
nataal zorg te verlenen aan zwangere vrouwen.
 Naast de zorg voor zwangere vrouwen en het 
begeleiden van bevallingen, hebben we ook een 
soort polikliniek waar mensen terecht kunnen 
voor algemene medische problemen. We hebben 
er naast de consultatiekamer een grote wacht-
ruimte, waar ook voorlichting gegeven kan wor-
den, een kleine apotheek, een verbandkamer en 
een ruimte waar we eenvoudige bloed- en urine 
testen kunnen uitvoeren.
 We ontvangen gemiddeld 25 patiënten per 
dag en verwachten dat dit aantal zal oplopen tot 
gemiddeld 50 per dag. De nieuwe kliniek is ook 
formeel ingebed in de Ghanese gezondheidzorg. 
We voldoen zoveel mogelijk aan de eisen die de 
overheid stelt en geven hen onze maandelijkse 
rapportage. Dit geeft de medewerkers een duide-
lijk kader waarbinnen zij kunnen werken. De over-
heid geeft ons bepaalde medische materialen, zo-
als handschoenen, spuiten, etc. en betrekt ons bij 
activiteiten in het district, waar we uiteraard heel 
blij mee zijn.
 Elke vier weken komt er een team verpleeg-
kundigen van de overheid naar onze kliniek om 
de kinderen uit de omgeving te wegen en vac-
cineren. En tenslotte komt er wekelijks, op dins-
dag, wanneer er prenataal klinieken gehouden 
worden, een team van twee à drie Nederlandse 
verpleegkunde studenten, om voorlichting te ge-
ven aan de zwangere vrouwen en hopelijk ook 
steeds meer hun partners. Op deze manier kun-
nen wij onze clienten up-to-date informatie over 
zwangerschap en bevalling aanbieden en hen zo 

opening van de kliniek
Per 1 november 2018 is de kliniek, geregistreerd als een kraamkliniek, eindelijk ge
opend. Er is een net gepensioneerde verloskundige bereid gevonden ons te helpen 
met het verkrijgen van de vergunning. We hebben met haar een overeenkomst voor 
een jaar afgesloten. 

De kliniek in Olebu
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Daarnaast zijn er mooie contacten gelegd met de 
wereldwinkel in Ermelo, waar Stichting Onyame al 
twee keer handvaardigheden uit Ghana heeft mo-
gen exposeren en verkopen. Het Overlegorgaan 
Ontwikkelingssamenwerking Ermelo ondersteunt 
inwoners uit Ermelo die betrokken zijn bij ontwik-
kelingsprogramma’s in het buitenland. Harma en 
Maria hebben al een paar keer subsidie mogen 
ontvangen uit dit overlegorgaan om hun promo-
tie acitiviteiten voor Onyame te bekostigen en 
jaarlijks staan ze op de markt ‘Tweezijdig geven’ 
welke gesteund wordt door dit overlegorgaan.
 In Ermelo houdt de Immanuel Kerk elke dins-
dagmorgen ‘Open Kerk’, waar mensen gratis een 
kop koffie of thee kunnen nuttigen, elkaar kunnen 
ontmoeten en/of kunnen genieten van orgelspel  
in de kerk. Een mooi initiatief, waar veel mensen 
gebruik van maken.

Op deze open dagen staan er collectebussen, 
waarvan de opbrengst in 2018 (het mooie be–
drag van € 2.744,80!) bestemd was voor Stichting 
Onyame. Met dit geld gaan we de ontmoetings-
ruimte in Doninga opknappen. Het is een plek 
waar onze vrouwengroepen elkaar ontmoeten en 
waar vergaderingen en trainingen plaatsvinden. 
Daarnaast hebben we het beschikbaar gesteld 
voor kerk- en evangelisatiediensten, oefenruimte 
voor het kinderzanggroepje, voor sociale ont-
moetingen en voor kinderen om er hun huiswerk 
te doen. Naast het opknappen en verbeteren van 
deze ruimte, hopen we van het geld ook meer 
meubilair te kunnen kopen en eventueel een klein 
solar systeem, zodat er ook ’s avonds voor de pro-
gramma’s en het huiswerk van de kinderen licht is.
 We zijn alle toegewijde betrokkenen in Ermelo 
uiteraard zeer erkentelijk voor hun hulp en inzet •

ermelo actief voor onyame
Harma en Maria, twee vriendinnen van Marleen, zetten zich in Ermelo al jaren in voor 
fondsenwerving voor Stichting Onyame. Ze zijn jaarlijks te vinden op markten in 
Ermelo, waar ze handvaardigheden uit Ghana verkopen, maar ook zelfgemaakte jam 
en producten uit eigen tuin.

Harma en Maria tijdens de markt Tweezijdig Geven Open Kerk in Ermelo
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Melissa heeft hersenletsel en een verlamming aan 
haar oog waardoor ze maar beperkt ziet. Op het 
moment gaat ze iedere week naar revalidatiecen-
trum het Lindenhof. 
 Rosan is op het moment bezig met afstuderen, 
dit gaat niet vanzelf en ze zal er waarschijnlijk wat 
langer over moeten doen dan gepland. Buitenom 
dat het laatste jaar een druk jaar is op school, 
heeft ze nog steeds last van deze traumatische 
ervaring. Gelukkig heeft ze daar op het moment 
de juiste hulp voor. Ze gelooft erin dat het mo-
gelijk is om uit iets verschrikkelijks ook iets moois 
te kunnen halen. Wij doen daar in ieder geval ons 
best voor, ieder op onze eigen manier.
 We zijn ontzettend dankbaar dat Marleen ons 
zo goed heeft geholpen in Ghana. In november 
hebben wij samen met onze ouders en meerdere 
vrijwilligers een veiling georganiseerd. Het was 
een hoop werk, maar dat was het dubbel en dwars 
waard. De veiling is drukbezocht, het was een hele 
mooie avond die € 10.272,75 heeft opgebracht 
voor Stichting Onyame. Wij willen alle sponsoren, 

helpende handen en bezoekers nogmaals bedan-
ken voor hun aanwezigheid en bijdrage. Wetend 
hoe het is om afhankelijk te zijn van hulp, zijn we 
blij iets terug te kunnen doen voor mensen die de 
hulp van Marleen net zo hard nodig hebben.
 Na de veiling zijn wij op vakantie gegaan. 
Midden in de donkere dagen hebben wij samen 
het zonnetje opgezocht op het Canarische eiland 
La Palma. Een week vol mooie tripjes, etentjes en 
zonnestralen. Onder het genot van een kanne-
tje Spaanse sangria is er geproost op de hechte 
vriendschap met alle pieken en dalen die daar-
bij horen. 
 Melissa heeft 9 april een spannende opera-
tie aan haar oog, in de hoop dat haar zicht beter 
wordt. Hoe dit precies gaat verlopen, is allemaal 
nog afwachten. Rosan gaat tijd maken om haar 
studie af te ronden en het ongeluk een plekje te 
geven. In de toekomst wil zij mooie reizen gaan 
maken en zeker ook een keer terug naar Ghana, 
om mee te helpen bij de projecten van Stichting 
Onyame. — Melissa en Rosan •

een jaar na het busongeluk
Inmiddels is het alweer bijna een jaar geleden dat wij inzittenden waren van een 
ernstig busongeval in Ghana. Tot op de dag van vandaag is deze gebeurtenis iets wat 
ons dagelijks bezighoudt en veel ellende met zich heeft meegebracht. 

Melissa en Rosan in Mole National Park, Ghana



onyame.nl

stichting onyame

pagina 6/6

nieuwsbrief mei 2019

over stichting onyame 
Al 15 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 gecoör-
dineerd en begeleid door Marleen van 
Iwaarden-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 
twee 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    Wim Loomans
penningmeester  vacant
secretaris    Gerda Dousma
algemene leden Tineke Lucasse
     Ronald Wagenaar

van het bestuur
Sinds vorig jaar zijn de bijdragen van 
de regionale protestantse kerken sterk 
teruggelopen. Tot 2015 kon elke kerk zelf 
bepalen voor welk doel ze collecteerden.

Sindsdien wordt er gedurende drie jaar voorna-
melijk gecollecteerd voor één doel. Dit doel wordt 
door de landelijke organisatie Kerk in Actie be-
paald. Hiervoor wordt promotiemateriaal ontwik-
keld. Op deze wijze wordt het overzichtelijker en 
kan substantieel bijgedragen worden aan dat ene 
doel. In de periode 2015-2017 was het doel Ghana, 
waar Onyame op mee kon liften. De inkomsten 
stegen behoorlijk en we waren en zijn hier erg 
dankbaar voor. 
 Nu vanaf 2018 er een ander doel is (Pakistan) 
zijn de inkomsten echter sterk teruggelopen, tot 
ongeveer de helft van voor 2015. Dit stelt ons 
voor grote uitdagingen om het werk van Marleen 
in Ghana ook op termijn te continueren. 
 Vanuit het bestuur gaan we meer acties or-
ganiseren en ook benaderen we (nieuwe) instan-
ties om ons werk te steunen. Verder zijn we op 
zoek naar een penningmeester, nu vacant, die ons 
daarbij kan helpen. 
 Het is inspirerend en bemoedigend dat zo-
veel mensen ons helpen door donaties, adopties 
van kinderen en acties te ondernemen. Een mooi 

voorbeeld hiervan zijn Harma en Maria uit Ermelo, 
die zich al jaren inzetten om fondsen te werven 
voor ons werk in Ghana. In deze nieuwsbrief leest 
u daarover meer. Wij zijn alle gulle donateurs, ini-
tiatiefnemers en actieve mensen zeer, zeer dank-
baar voor hun support en inzet om het werk van 
Marleen in Ghana voort te zetten •

 bestuur ghana
Zoals in onze vorige nieuwsbrief is vermeld, heeft 
ds. Abbey aangegeven zijn funktie als voorzitter/
bestuurslid van Foundation Onyame neer te wil-
len leggen zodra we een geschikte opvolger ge-
vonden hebben.
 Dhr. Stephen Alampo, een toegewijd man van 
middelbare leeftijd in Sandema, is benaderd en 
heeft ingestemd om bestuurslid te worden. Hij 
is waterdeskundige en houdt zich o.a. bezig met 
het slaan van waterputten. Daarnaast zet hij zich 
in om hulp te bieden aan weduwen in het Builsa 
(Sandema) district. Met zijn kwaliteiten, etnische 
achtergrond (hij is een Builsa, de stam waar stich-
ting Onyame zich met name op richt met haar 
hulpverlening) en zijn toewijding aan de minder-
bedeelden in het district, hebben we een ‘goede 
match’  in hem gevonden en zijn we dankbaar dat 
hij heeft ingestemd deel te worden van ons be-
stuur in Ghana. In de volgende nieuwsbrief zult u 
verder kennis met hem kunnen maken •


