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brief van joseph uit ghana

in deze nieuwsbrief  BRIEF VAN JOSEPH UIT GHANA  
VERSLAG VAN MARLEEN  PEREN PLUKKEN MET DE ZWO  VAN HET BESTUUR

Joseph Wuni, manager van het Chera Biisi Fari 
Programme vertelt: Chera Biisi Fari Programme 
is een lokale organisatie in Chera in het Walewale 
District in Noord Ghana. De belangrijkste doel-
stellingen van onze organisatie zijn:

 • Verbeteren gezondheid in de meest afgelegen 
dorpen;

 • Verbeteren economische status van de lokale 
bevolking, in het bijzonder vrouwen;

 • Verbeteren vruchtbaarheid van het land door 
ecologische landbouw;

 • Verbeteren hygiënische leefomstandigheden 
in de dorpen;

 • Meer en beter onderwijs en voorlichting in de 
dorpen;

 • Meer agroforestry (combineren van bos- en 
tuinbouw).

Gedurende de afgelopen decennia heeft Chera 
Biisi Fari Programme (CBFP), met hulp van COAF, 
Foundation Onyame, GOAP en andere organisa-
ties, impact gemaakt in bovengenoemde gebie-
den. Op het gebied van gezondheidszorg en voor-
lichting heeft Foundation Onyame een belangrijke 
bijdrage geleverd. Successen in het bereiken van 
onze doelstellingen zijn behaald door het bieden 
van voorlichting en outreach programma’s.
 Onze organisatie houdt zich ook bezig met 
agroforestry op ongeveer 30 hectare land, door 
de boeren het belang van het planten van bomen 
in te laten zien voor de klimaatverandering waar 
we momenteel mee kampen.
 Een Nederlandse organisatie die ons jaren-
lang heeft ondersteund heeft haar fondsen voor 

ons gestopt, waardoor we een aantal activiteiten 
helaas niet langer konden uitvoeren. Maar geluk-
kig kunnen we met hulp van andere organisaties 
werkzaam in Ghana, toch verschillende projec-
ten uitvoeren, zoals een hygiëne project (dorpen 
voorzien van wc’s), verkoop van sheanuts, pro-
ductie van sesamzaad en het planten van cashew-
bomen. 
 Ondanks onze inzet zijn er dit seizoen helaas 
ook flinke uitdagingen, zoals de heftige regens in 
het noorden, waardoor veel landerijen onder wa-
ter zijn komen te staan en grote delen van de oogst 
mislukt zijn. Ook zijn er veel woningen vernield 
door de zware regen en overstromingen, waar-
door er veel mensen dakloos zijn geworden. De 
toekomst ziet er hierdoor voor veel mensen slecht 
uit. Velen zullen het zwaar gaan krijgen en hon-
ger lijden, in dorpen zoals Kpasenkpe, Gaagbini, 
Chera, Bulbia, Yama, Zua, Dibsi, Banawa, Tinguri 
en vele anderen. Dergelijke regens hebben we de 
afgelopen decennia niet meegemaakt.
 De overheid heeft beloofd hulp te bieden, maar 
we weten nog niet in hoeverre dat ook werkelijk 
de getroffen mensen zal bereiken. Daarom doen 
we een beroep op alle (liefdadigheids) organisa-
ties om hulp te bieden, in welke vorm dan ook, om 
de moeilijkheden voor de boeren en hun families 
te verzachten •
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 women & youth empowerment
Dit project heeft, ondanks de corona beperkin-
gen en regenval, doorgang gevonden. Maar ook 
zij zullen flinke schade ondervinden van de wa-
teroverlast en problemen krijgen met de afbeta-
ling van de landbouwlening van dit jaar. Met twee 
vrouwen die moeite hadden om met een micro-
krediet om te gaan, zijn we met drie varkens een 
fokkerij begonnen. Zes groepen met in totaal 36 
vrouwen werden toegevoegd aan het project en 
ontvingen een landbouwlening, waar we heel blij 
mee zijn, hoewel hun start vanwege de regen niet 
makkelijk zal zijn. In november krijgen degenen 
die dat willen een lening voor het droge seizoen. 
Daarmee kunnen ze met andere activiteiten een 
inkomen verwerven. We hopen dat dat goed zal 
gaan, zodat er wat compensatie zal zijn voor de 
mislukte oogsten.

 chera biisi fari
In Chera hebben de gezondheidswerkers het 
werk voortgezet en konden mensen terecht in de 
kliniek voor eerste hulp. De scholen in Ghana zijn 
nog steeds gesloten vanwege Corona, dus ook 
de computer- en internetfaciliteiten die we vorig 
jaar in Chera hebben geïnstalleerd worden weinig 
tot niet gebruikt helaas. We hopen dat daar gauw 
verandering in komt.
 Evenals het hele noorden van Ghana zijn Chera 
en de omliggende dorpen zwaar getroffen door 
eerst de corona maatregelen en later door gro-
te wateroverlast door zware regen. Op de voor-
pagina van deze nieuwsbrief geeft de manager 
van het Chera Biisi Fari project daar een uitgebrei-
der verslag over.

verslag van marleen
Vanwege de corona ben ik een lange tijd in Nederland geweest. Op 30 september 
kon ik gelukkig weer naar Ghana. Ondanks de afstand bleef ik tot die tijd via internet 
verbonden met de projecten en medewerkers.

Varkenshok
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 kraamkliniek
In de kliniek is het ook een poosje wat stiller ge-
weest, met name tijdens de corona-lockdown in 
Accra en omgeving. Maar nu loopt het weer goed. 
We zijn bezig met voorbereidingen voor een uit-
breiding van de kliniek, namelijk met de bouw van 
een nieuwe apotheek, aangezien de huidige ruim-
te te klein geworden is. 

 noodhulp
Mislukte oogsten en kapotte huisvesting door 
heftige regen vorig jaar en beperkte inkomsten, 
voedselvoorziening, etc. door de corona maat-
regelen, zorgden in april en mei voor grote pro-
blemen voor veel mensen in noord Ghana. We 
hebben daarom besloten om noodhulp te ver-
strekken aan de meest getroffen en kwetsbare 
mensen en gezinnen. Dit deden we in de vorm 
van voedselhulp, renoveren of herbouwen van 
accommodatie, ploegen van akkers aan het be-
gin van het landbouwseizoen en verstrekken van 
zaaigoed. Op deze manier hebben we 24 gezin-

 gezinshuizen
Zoals eerder gezegd zijn de scholen in Ghana 
nog steeds gesloten in verband met corona-
beperkingen. Alle kinderen zitten dus thuis. In juli/
augustus mochten alleen de examenkandidaten 
naar school voor les en eindexamen. Danzumah, 
een dove jongen uit het gezinshuis in Olebu, heeft 
examen gedaan voor de Junior High School en is 
nu ook weer thuis, in afwachting van het herope-
nen van de scholen. John en Danzumah zijn, nu 
ze thuis zijn, behulpzaam in de huishouding en de 
zorg (en home schooling) van de jongere kinderen 
in Olebu. Zodra de scholen weer open gaan hoopt 
John een opleiding tot sportleraar te kunnen be-
ginnen en Danzumah een opleiding tot lasser aan 
een vocational training school voor doven.
 De kinderen van het gezinshuis in Sandema 
verblijven afwisselend in Sandema en in onze 
project compound in Doninga. Het valt voor de 
kinderen niet mee om zo lang niet naar school te 
gaan en weinig tot geen toegang te hebben tot 
internet of andere vormen van onderwijs.

Voedselhulp
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 donaties van kippen, geiten en varkens
Tijdens fondsenwerving dit jaar en vorig jaar 
konden mensen geld geven voor een kip, geit of 
varken, welke dan gedoneerd kon worden aan 
iemand die daar zelf het kapitaal niet voor heeft. 
Zo zijn er verschillende mensen heel blij gemaakt 
met deze dieren, waarmee ze zelf hopelijk kunnen 
gaan fokken. We kregen ook geld voor twee var-
kens gedoneerd, maar aangezien het niet makke-
lijk is om daarvoor te zorgen, houden we ze op het 
terrein van het opvanghuis.  De opbrengst hiervan 
zullen we onder een aantal mensen uit ons family 
care project verdelen. Namens de begunstigden 
heel hartelijk dank aan ieder die een kip, geit of 
varken heeft gedoneerd •

nen kunnen  helpen. Vida heeft dit, samen met 
een aantal jong volwassenen uit ons opvanghuis, 
gecoördineerd en uitgevoerd. Dit is allemaal naar 
wens verlopen. Maar de vraag is hoe de situatie 
nu, na weer heel veel regen en overstromingen, 
zal zijn. In het najaar hopen Vida en ik naar het 
noorden te gaan om polshoogte te nemen, te zien 
wat we weer kunnen betekenen en om de droge 
seizoen microkredieten te verstrekken.

Herstelwerkzaamheden Uitdelen van geiten

Voedselhulp
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peren plukken met de zwo
De ZWO-commissies van de Hervormde Kerk in Kapelle en de Protestantse Gemeente 
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk organiseerden dit jaar, evenals vorig jaar, een ZWO-
perenpluk-actie. De opbrengst van deze actie was deze keer bestemd voor vier 
goede doelen, waaronder Stichting Onyame. Tientallen vrijwilligers hielpen begin 
september in de boomgaard van Jan en Lizette de Jonge in Kapelle gedurende twee 
weken peren te plukken. Het was weer een gezellig gebeuren en mede door het 
goede weer en het aantal kilo’s dat aan de bomen hing was de opbrengst heel mooi: 
€ 8900, waarvan dus € 2225 voor Onyame. ZWO-commissies en Jan en Lizette de 
Jonge: heel hartelijk dank voor dit mooie bedrag.

Peren plukken in de boomgaard  
van familie de Jonge in Kapelle Voorzitter Wim Loomans
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over stichting onyame 
Al 17 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

Ook in Ghana zijn de gevolgen van corona groot. 
Direct merkbaar voor ons is dat de kinderen en 
jongvolwassenen in de gezinshuizen niet naar 
school kunnen en noodgedwongen thuis zijn. 
Daarnaast zijn door de beperkingen de voedsel-
prijzen flink gestegen, wat met name de armste 
bevolking treft. In Noord-Ghana komt daar bo-
venop dat de opbrengsten van de oogst fors min-
der zijn door heftige regenval vorig jaar. En ook 
nu is Noord Ghana weer getroffen door hevige 
regenval en overstromingen. Dit geeft problemen 
bij mensen die een micro-krediet van ons heb-
ben gekregen. Velen kunnen niet voldoen aan de 
verplichting tot aflossing. Natuurlijk gaan we daar 
coulant mee om en bekijken we wat wel mogelijk 
is, waarbij we rekening moeten houden dat ande-
ren zich niet achtergesteld voelen. Het stelt ons in 
ieder geval voor uitdagingen, maar we zijn dank-
baar dat we hulp kunnen bieden.

Hoewel projecten dus wat vertraagd zijn, mede 
doordat Marleen lange tijd niet naar Ghana heeft 
kunnen gaan, zitten we niet stil. Zo zijn we onder 
andere bezig met de voorbereiding voor fondsen-
werving voor een zonne-energiesysteem voor de 
kraamkliniek in Olebu. De stroomvoorziening in 
Olebu valt regelmatig uit en we vinden dit een te 
groot risico voor de nachtelijke bevallingen in de 
kliniek. We hebben wel een dieselgenerator, maar 
die wil niet altijd starten en geeft veel stank- en 
geluidsoverlast voor omwonenden. Deze om-
schakeling vergt een forse investering. Daarom 
gaan we op zoek naar sponsors voor dit project.
 Voor u en voor ons allen ligt een onzeker jaar 
in het verschiet, maar we hebben ook vertrouwen 
dat het goed zal komen in de overtuiging dat God 
overal aanwezig is en naar ons omziet. We wen-
sen u allen gezegende Kerstdagen en een voor-
spoedig en gezond 2021 •

van het bestuur
De corona-crisis heeft veel zaken op z’n kop gezet, zowel in Nederland als in Ghana. 
In Nederland zijn we deze zomer twee keer bij elkaar gekomen voor een vergadering, 
maar nu doen we dat weer via mail en WhatsApp en telefonisch. Daarnaast zijn 
ook allerlei activiteiten niet doorgegaan of zullen niet doorgaan: jaarmarkten, de 
dienstenveiling die we in eerste instantie in april wilden houden, Markt van Hoop 
in Goes en zoals het er nu naar uitziet zal ook de muziekmiddag volgend jaar niet 
doorgaan. Jammer en frustrerend maar ook noodzakelijk en begrijpelijk. We hopen 
dat de gevolgen van dit virus snel voorbij zullen zijn.


