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brief van sammy uit ghana
Ik heet Samuel Anaba. Ik ben 12 jaar oud. Ik kom uit Bolgatanga in de Upper East 
Region. Ik zit in de eerste klas van de middelbare school. Mijn lievelingseten is jollof 
rijst met gebakken kip en salade. Mijn moeder heet Sarah Anaba. Ik houd heel veel 
van haar. Mijn beste vriend heet Benjamin.

in deze nieuwsbrief  BRIEF VAN SAMMY  VERSLAG VAN MARLEEN  DE TECHNISCHE MAN  
STUDEREN IN GHANA  VAN HET BESTUUR  EEN NIEUWE BEKENDE  NIEUWE VOORZITTER

Stichting Onyame zorgt al vanaf mijn geboorte 
tot aan nu voor me. Ik zou niet weten waar mijn 
moeder en ik zouden zijn zonder hen en ik ben 
hen voor altijd dankbaar.
 Ik heb foster parents en een foster broer en zus 
in Nederland. Ik heb ze allemaal al ontmoet hier in 
Ghana, behalve m’n fosterbroer. Ik hoop hem ook 
gauw een keer te ontmoeten. Soms communi
ceren we via WhatsApp video, wat heel leuk is.
 Moge God de donoren en de coördinator ze
genen voor hun harde werk, waarmee ze zorgen 
dat we genoeg te eten hebben en naar school 
kunnen. Mijn droom is om bankier te worden. Ik 
hoop dat stichting Onyame me blijft helpen, zo
dat ik  mijn droombaan kan krijgen. Zonder alle 
hulp zou ik niet bereikt hebben waar ik nu ben, 
waar ik heel dankbaar voor ben. Hartelijk dank 
voor alle liefde en hulp. Ik bid dat God jullie blijft 
zegenen en meer geld zal geven om niet alleen 
mij, maar ook alle andere kinderen die dat nodig 
hebben, te helpen. Dank jullie wel en God zegene 
jullie allemaal •
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de bouw voor ons in de gaten houden. Fijn dat 
we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen 
aan het onderwijs in Chera.

 women & youth empowerment
Vanwege de coronamaatregelen en wederom 
heftige regen waren er een aantal groepen niet 
in staat om hun inkomen genererende lening in 
oktober/november af te lossen. Dit waren voor
namelijk de oudere groepen, die in afgelegen dor
pen wonen, waar bijvoorbeeld weinig geld te ver
dienen valt. Verder hebben deze groepen meer 
ouderen/weduwen, die minder productief zijn en 
minder succesvol zijn als groep dan de groepen 
met jongere leden. We zijn met hen in gesprek 
gegaan, om te bespreken of er niet beter naar 
een andere vorm van ondersteuning gezocht kan 
worden in plaats van geld leningen. Maar men gaf 
aan nog voldoende baat te hebben bij het project 
en niet te willen stoppen. En dus hebben we ge
noegen genomen met een gedeeltelijke afbeta
ling en hopen we met elkaar dat de opbrengsten 
in het volgende seizoen gunstiger zullen zijn. 
 De groepen in en rond het handelsstadje 
Fumbisi en de nieuwste groepen in de andere 
dorpen konden hun leningen wel in zijn geheel af
lossen, wat ons vertrouwen geeft in een succes
volle voortzetting van dit project.

 chera biisi fari
Het medisch project in Chera verloopt over het 
algemeen goed. De dorpen worden regelmatig 
bezocht en het aantal mensen dat naar de kli
niek komt is bemoedigend. De medicijnen wor
den op tijd ingekocht en de administratie goed 
 bijgehouden. 
 Het gastenverblijf en de computerruimte die 
we voor de plaatselijke school hadden ingericht, 
hebben behoorlijk wat schade opgelopen door 
de heftige regens vorig jaar. Dit hebben we afge
lopen januari, met hulp van Frank, gelukkig weer 
kunnen herstellen. De scholen zijn inmiddels, na 
een ‘coronastop’ van tien maanden, gelukkig ook 
weer geopend en de computer faciliteiten zijn in 
gebruik genomen. 
 Jarenlang werden onderwijzers werkzaam op 
de school in Chera betaald vanuit een organisa
tie in Nederland. Toen zij ermee stopten, heeft 
Stichting Onyame zich ingezet voor studielenin
gen voor vier jongeren, die daarmee een parttime 
lerarenopleiding konden volgen. Naast de studie 
gaven ze vrijwillig les op de school en hopen ze 
na hun diplomering les te blijven geven en door 
de overheid daarvoor betaald te gaan worden. 
Ondanks deze vier jonge mensen, waren er min
der leerkrachten dan het aantal klassen en moes
ten regelmatig twee klassen één onderwijzer 
delen. Maar de overheid heeft eindelijk meer on
derwijzers aan de plaatselijke school toegewezen, 
waar we uiteraard heel blij mee zijn. Maar de voor
waarde is dat de school/het project accommo
datie beschikbaar heeft voor deze onderwijzers, 
omdat de school zo’n 30 kilometer verwijderd is 
van de stad waar de leerkrachten vandaan komen. 
Dagelijks heen en weer rijden over de zeer slech
te wegen is geen optie. Vorig jaar had Stichting 
Onyame al geld beschikbaar gesteld om de be
staande kamers op te knappen en bewoonbaar 
te maken. Maar om alle toegewezen onderwijzers 
onderdak te bieden is het nodig dat er nog twee 
kamers, waarvoor jaren geleden al met de bouw 
begonnen was, verder afgemaakt gaan worden. 
Ook daarvoor stelt Onyame geld beschikbaar en 
zal Frank, onze technische man, het verloop van 

verslag van marleen

Met Vida op de motor langs de dorpen 
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en tevens de administratief medewerkster van 
Stichting Onyame. Zij is ook nog bezig met een 
parttime hogere opleiding in boekhouding.

 kraamkliniek
Het werk in de kliniek verloopt goed. Het wordt 
steeds drukker en inmiddels zijn we uitgebreid 
van één team dat van 8 tot 14 uur werkt, naar 
twee teams, zodat er ook de hele middag zorg 
verleend wordt. ’s Avonds en ’s nachts zijn er één 
of twee medewerkers beschikbaar voor noodge
vallen en bevallingen. Eén van de jongeren die 
met hulp van Onyame een opleiding tot zieken
verzorgende heeft afgerond, heeft inmiddels 
ruim een jaar in onze kliniek gewerkt. Hij is nu, ook 
met hulp van Onyame, begonnen aan een hogere 
verpleegkunde opleiding. Inmiddels is hij gestopt 
met werken in de kliniek. We hebben een nieuwe 
verloskundige bereid gevonden om ook part
time aan onze kliniek verbonden te zijn. In januari 
had ik nog het voorrecht om een bevalling bij te 
wonen die door haar en Evelyn werd begeleid. Ik 
was onder de indruk van hun bekwaamheid, em
pathie en tegelijk ook gevoel voor humor en de 
wijze waarop ze op elkaar waren afgestemd. Een 
voorrecht om zulke medewerkers in ons team te 
 hebben.
 De uitbreiding van de apotheek is nog niet be
gonnen. De vergunning aanvraag is nog niet be
vestigd. Zodra deze wel rond is gaat de verbou
wing beginnen •

 gezinshuizen
Het leven in de gezinshuizen in Sandema en Olebu 
gaat zo zijn gangetje. De kinderen gaan sinds half 
januari gelukkig weer naar school. 
 In Sandema volgt de huismoeder, Kenkene, 
naailessen wanneer de kinderen naar school zijn. 
Omdat haar lessen ook op zaterdag doorgaan, 
hebben we een andere jonge vrouw, Gifty, be
reid gevonden op zaterdag te komen helpen met 
de administratie en de zorg voor de kinderen. 
Gifty heeft met behulp van een studie lening van 
Onyame een beroepsopleiding kunnen volgen, 
woont in de buurt van het gezinshuis en doet haar 
nationale stage bij het ministerie van gezond
heidszorg in Sandema. Mooi dat zij bereid is ons 
op deze manier te helpen.
In Olebu is John nog steeds thuis en behulpzaam 
met de zorg voor de kinderen en het huishou
den. Door de aanhoudende coronasluiting van de 
scholen, is hem ontgaan dat hij zich aan had kun
nen melden voor de sportlerarenopleiding, waar
door er op dit moment geen kans voor hem was. 
Hij hoopt nu in september met deze opleiding 
te beginnen. Ondertussen verleent hij, naast het 
huishouden, onder andere hand en spandiensten 
in en rond het huis en de kliniek en is hij bezig om 
zijn rijbewijs te halen. Danzumah heeft wel een 
opleiding naar zijn zin gevonden, namelijk een se
nior high school voor doven in Bechem, waar ook 
praktische lessen gegeven worden. Hij volgt daar 
de opleiding tot lasser. Sarah is de huismoeder 

Gezinshuis Sandema
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Laat me, om dit te verduidelijken, een situatie be
schrijven die veel indruk op me heeft gemaakt:
 Ik bracht de projectauto naar de garage voor 
onderhoud. Ik zag dat de airconditioning niet 
werkte. Daarom vroeg ik de monteur om een be
groting om het te laten repareren, want de lange 
ritten naar het noorden zijn echt heel pittig zon
der airconditioning. Toen ik het er met Marleen 
over had, stopte ze me onmiddellijk en zei me dat 
ze het ongepast vond om geld dat geschonken 
was voor het onderhouden van haar kinderen, te 

Geleidelijk aan maakte ik kennis met alle projecten 
van Stichting Onyame verspreid over heel Ghana. 
Ik was gefascineerd door de nederigheid en vrien
delijkheid waarmee Marleen en Vida Akanchey 
te werk gingen om de allerarmsten een beter le
ven te bieden. Mooi hoe ze de mensen helpen in 
het beheren van geld en andere middelen. In die 
tijd werkte ik met veel buitenlandse bedrijven en 
stichtingen, maar Onyame was echt anders! Waar 
anderen in de eerste plaats toezagen op hun ei
gen comfort en veiligheid, deed Marleen dat niet. 

de technische man
Mijn naam is Frank Andreas en ik kom uit Duitsland maar woon al sinds 1990 in Ghana. 
Ik ben destijds begonnen als ingenieur in zonne-energie. Daardoor heb ik Stichting 
Onyame, met Marleen als coördinator, leren kennen in 2004. Haar zonne-energie 
systeem van toen was stuk en ik werd, via een bevriende taxichauffeur, benaderd met 
de vraag het te proberen te herstellen. Het werd naar tevredenheid gerepareerd en ik 
bleef de jaren daarna contact houden met Marleen.

Frank Andreas
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Het werk dat ik tot nu toe heb gedaan: ik ben 
betrokken bij het onderhoud van het gezinshuis 
in Olebu (Accra). Ik heb de kliniek gerenoveerd 
en het administratie blok en de polikliniek ge
bouwd. Ik heb de elektra in de kliniek vervangen 
en voorbereid voor de installatie van een nieuw 
zonneenergie systeem. Ik doe alle onderhouds
werkzaamheden in de kliniek. Verder heb ik een 
gastenverblijf gebouwd in Chera en het kantoor 
omgebouwd tot computerruimte en video lokaal 
voor de scholen in en rond Chera. En ik heb er 
zonnepanelen en een internetconnectie aange
legd. Ik ben verantwoordelijk voor het onderhoud 
van de kliniek in Chera en op het moment van dit 
schrijven superviseer ik het aanleggen van elek
tra in de school, kliniek en accommodatie voor 
de onderwijzers in Chera. Het onderhoud van de 
 project accommodaties in Sandema en Doninga 
vallen ook onder mijn verantwoordelijkheid.
 Het is een levenservaring en ik ben God en 
Stichting Onyame dankbaar voor de gelegenheid 
samen te werken met de stichting en haar toege
wijde team. Ze zijn me allemaal heel lief en verdie
nen allemaal waardering. Zonder de toewijding 
van iedereen zou er minder effectief gewerkt 
worden. Daarom stel ik voor dat in de volgende 
nieuwsbrieven het hele team gelegenheid krijgt 
zich voor te stellen, zodat u elk lid van onze value 
chain leert kennen.
 Er werken mensen achter de schermen die niet 
te beroerd zijn zich in te zetten voor het welzijn van 
anderen. Laten we hen vandaag vieren! Ze krijgen 
vaak nog geen eenvoudig ‘dankjewel’, maar cijferen 
zich, in Gods naam, weg voor anderen. Laten we dit 
goede werk voortzetten en het zelfs proberen te 
vermenigvuldigen! Moge God Almachtig iedereen 
zegenen: de donoren, werkers, organisatoren, de 
begunstigden en alle  lezers •

gebruiken voor de auto en haar eigen comfort. 
Eerlijk waar, ik stond versteld! Ik had nooit zo’n 
antwoord verwacht. Dat is echt een verschil tus
sen Stichting Onyame en andere stichtingen. En 
zo kan ik nog wel even doorgaan. Er doen zich 
vaak ernstige situaties voor, welke steeds met de 
grootste integriteit worden aangepakt. Lieve do
noren, wees ervan verzekerd dat jullie geld in de 
best mogelijke handen is.
 Naast het werken met zonneenergie ben ik 
ook loodgieter, elektricien en aannemer. Stichting 
Onyame werd een van mijn grootste klanten. Ik 
houd ervan tijd met hen door te brengen en in 
contact te zijn met de mensen binnen de  stichting 
– niet alleen voor werk. Ik hoorde soms over in
dividuele problemen en vind het fijn om samen 
met hen naar oplossingen te zoeken. We zijn als 
een grote familie geworden en hebben profijt 
van elkaar. Als iemand van mijn gezin ziek is, bij
voorbeeld, dan gaan we naar de Onyame kliniek 
en krijgen we advies van ervaren verpleegkundi
gen. Als er iets kapot gaat ben ik altijd bereid om 
te  helpen!

Frank aan het werk in Chera
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de gezondheidszorg te volgen. Mooi en bijzonder 
dat zij hun kwaliteiten inzetten om de mensen in 
Olebu te helpen met hun gezondheid. 
 Op dit moment zijn er veertien studenten die 
met hulp van Onyame aan het studeren zijn. We 
zijn heel dankbaar dat er al twaalf studenten een 
sponsor hebben voor hun opleiding. We hebben 
nog drie jongeren die staan te popelen om te 
gaan studeren. 
 Voor vijf studenten zijn we momenteel dus op 
zoek naar een sponsor. Mocht uw hart hier sneller 
van gaan kloppen, dan kunt u vrijblijvend contact 
opnemen met iemand van Onyame. We vertellen 
u graag over de mogelijkheden. Natuurlijk blijven 
er tieners en studenten op ons pad komen die we 
graag willen helpen om zich te ontwikkelen en zo 
een kans te maken op de arbeidsmarkt. Wij hopen 
dat we ze kunnen blijven helpen •

Gelukkig houdt Marleen haar oren en ogen altijd 
goed open. In al die jaren dat ze in Ghana werkt 
voor stichting Onyame zijn er al verschillende tie
ners en jongeren geweest die zij heeft geholpen 
om een studie te kunnen volgen. Deze opleidin
gen kosten voor de mensen in Ghana een hoop 
geld, dit is niet voor iedereen weggelegd. 
 Vanuit Onyame geven we studenten een le
ning. Op die manier kunnen ze een opleiding 
volgen. Als ze de opleiding af hebben en al een 
aantal jaar hebben gewerkt, dan betalen ze de 
lening terug. Dit geld gaat in het studentenfonds 
van Onyame, zodat een andere student ook weer 
kans krijgt om zich te ontwikkelen. 
 Het is mooi om te melden dat er meerdere jon
ge mensen zijn, die met hulp van Onyame een op
leiding in de gezondheidszorg hebben gevolgd en 
die nu werken in de kliniek van Onyame in Olebu. 
Eén van hen is begonnen om een vervolgstudie in 

studeren in ghana
In Ghana zijn er tieners en jongeren die nadenken over hun toekomst. Ze zijn zich 
bewust dat een opleiding een verandering kan zijn voor hun levensomstandigheden. 
Dat is eigenlijk niet anders dan hoe jongeren en tieners dat hier zien in Nederland. 
Mooi om te zien dat er op verschillende plekken in de wereld tieners en jongeren zijn 
die zich willen ontwikkelen. In Ghana is het helaas niet zo vanzelfsprekend dat ze de 
mogelijkheid krijgen om te studeren.

Evelyn, Sarah en Monica
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van het bestuur
We beginnen met een positief bericht: we hebben weer een voltallig bestuur. Daar 
zijn we heel blij mee en dankbaar voor. Sinds het vertrek van Evert van Asselt als 
penningmeester per 1 januari 2019 waren we op zoek naar een vervanger. Dat viel niet 
mee en in die tijd deed ik als voorzitter het penningmeesterschap erbij. Een situatie 
die niet wenselijk is, niet voor Onyame en niet voor mezelf. Het bleek uiteindelijk 
makkelijker een nieuwe voorzitter te vinden dan een penningmeester. Daarom treed 
ik terug als voorzitter en ga verder als penningmeester. Nieuwe voorzitter wordt 
Jan Bron uit Kapelle. Hij zal zich in deze nieuwsbrief introduceren. Medio vorig jaar 
gaf ook Ronald Wagenaar aan als algemeen bestuurslid te willen stoppen vanwege 
andere drukke werkzaamheden. We hebben inmiddels Ronald hartelijk bedankt voor 
zijn werk en inzet voor Onyame gedurende vele jaren. Gelukkig zet Lisette de Bree, 
Ronalds vrouw, zijn werk voort. Lisette is voor Onyame geen onbekende: ze was en 
is actief en betrokken bij diverse activiteiten die georganiseerd werden. Ook Lisette 
stelt zich in deze nieuwsbrief voor.

En terwijl we hier nog volop in de coronacrisis zit
ten is in Ghana het leven een beetje teruggekeerd 
naar zo goed als ‘normaal’. In januari zijn de scho
len weer opengegaan en is marktbezoek weer 
mogelijk. Mensen kunnen elkaar weer ontmoeten 
en attracties en andere openlucht faciliteiten (bij
voorbeeld terrassen) zijn weer open. Grote, soci
ale evenementen zijn nog niet toegestaan.
 Het is heel fijn dat de kinderen uit de gezins
huizen weer naar school kunnen gaan. Ze moes
ten het lange tijd doen met ‘thuis’ onderwijs, wat 
bij lange na niet toereikend was. Ze verveelden 
zich, wat ook spanningen in de gezinshuizen met 
zich mee bracht. Gelukkig is dat nu voorbij en is 
de structuur in hun leven teruggekeerd. In januari 
moesten veel boeken en schoolkleding worden 
aangeschaft: een beetje een inhaalslag.
 Voor de kliniek in Olebu willen we graag een 
zonneenergie systeem aanschaffen, om op deze 
manier onafhankelijker te zijn van het elektriciteits
netwerk. Dit valt geregeld voor korte of langere 
tijd uit en we zien dat als bedreiging voor de ge
zondheidszorg die we met de kraamkliniek aan 
mensen willen geven. We hebben wel een diesel
aggregaat, maar die is oud, wil niet altijd starten, 
geeft stankoverlast en maakt een hoop kabaal. 
In november vorig jaar zijn we voor het zonne 

energie systeem een fondsenwervingsactie ge
start. Dankzij een forse donatie van een bedrijf 
kunnen we dit nu al realiseren. We zijn heel dank
baar voor deze gulle gift. De voorbereidingen zijn 
inmiddels zo goed als afgerond en we hopen dat 
in de loop van mei het systeem geleverd zal wor
den. Daarna wordt het geïnstalleerd. Omdat het 
systeem op afstand gemonitord zal worden en 
hiervoor internet nodig is, willen we internet/WiFi 
ook beschikbaar stellen aan medewerkers en be
zoekers van de kliniek. In de nieuwsbrief van no
vember komen we hier verder op terug •

Eindelijk weer naar school
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ik in Olebu aankwam. Ik werd gegrepen door de 
vriendelijkheid van de mensen daar. Samen met 
Marleen en Rianne zijn we naar het Noorden ge
reden om de projecten te bezoeken. Ik was onder 
de indruk van het werk van Onyame op de loca
ties. De gezinnen, de kleine kliniek, de microkre
dieten en het kinderhuis. Dat je het verschil kan 
maken voor een aantal mensen is zo waardevol. 
De gaafste herinnering is wel dat er mensen in 
Nederland waren die op dat moment wat wilden 
doen voor de mensen in NoordGhana. Er werd 
gevraagd of we een geit konden kopen en daar 
aan iemand konden geven die het nodig had. 
Natuurlijk wilden we dat; van één geit werden het 
een heleboel geiten en kippen. Onze vrienden via 
facebook werden helemaal enthousiast, familie 
in Nederland werd ingeschakeld om alle aanvra
gen te verwerken. In Sandema heeft iemand op 
de markt alle geiten en kippen gekocht die hij kon 
vinden en dat waren er niet genoeg. Op een la
ter moment werden er weer geiten en kippen ge
kocht. Rianne en ik zijn met Samuel en Sebastiaan 
de geiten en kippen gaan brengen naar de armste 
mensen in de omgeving. Het was een geweldige 
ervaring. 
 Twee jaar geleden ben ik met mijn zwager, 
dochter en nichtje teruggegaan naar Ghana. 
Super om dat te kunnen doen. Naomi en Faye 
hadden zich voorafgaand aan de reis al behoorlijk 
ingespannen om geld in te zamelen voor drie tie
ners die naar school wilden gaan. In Ghana heb
ben ze deze tieners ontmoet en het was een on
vergetelijke ervaring. 
 Nu ik in het bestuur zit van Onyame wil ik gaan 
meedenken en meewerken om voor meer men
sen een verschil te kunnen maken •

Ik ben Lisette en woon samen met mijn man 
Ronald en twee kinderen, Faye en Seppe in het 
mooie Zeeland. Ik werk met ouders en hun kin
deren en geniet daar dagelijks van. In mijn vrije 
tijd wandel ik graag met een vriendin en de hond 
langs allerlei mooie plekken in Zeeland. Van met 
het gezin spelletjes doen kan ik ook enorm genie
ten. Wij hebben een sponsor kindje in Ghana, hij 
heet Sammy (zie voorpagina) en wij zijn onwijs blij 
dat hij in ons leven is. 
 Persoonlijk ben ik al langer betrokken bij 
Onyame. Een aantal jaar geleden ben ik samen 
met Rianne naar Olebu gegaan. Ik was heel erg 
benieuwd wat haar zus, Marleen, daar allemaal 
deed. In die tijd was ik nog niet warmgelopen 
voor Onyame, maar dat veranderde direct zodra 

een nieuwe bekende
Een nieuwe nieuwsbrief en daarbij ook een nieuw gezicht. Sinds maart 2021 maak 
ik deel uit van het bestuur van Onyame. Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging en 
ik hoop dat ik samen met de andere bestuursleden een verschil kan maken voor de 
mensen in Ghana.

Lisette de Bree
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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 
Iwaardenvan 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    Jan Bron
penningmeester  Wim Loomans
secretaris    Gerda Dousma
algemene leden Lisette de Bree
     Tineke Lucasse

Ik ben al 46 jaar getrouwd met Dineke Bronvan 
Veen en wij wonen al ongeveer 36 jaar in Zeeland 
waarvan de laatste 23 jaar in het mooie dorp 
Kapelle. Samen kregen wij drie kinderen: Leonie, 
JanCees en Peter. 
 Peter is ons 16 jaar geleden op 20jarige leeftijd 
helaas ontvallen, wat natuurlijk een groot verdriet 
in ons leven is. Leonie heeft drie kinderen, alle
maal meisjes, en woont gelukkig vlak bij ons. Jan
Cees heeft één dochter en woont in Antwerpen, 
die zien we zeker nu in de corona tijd helaas wat 
minder. 
 Dineke en ik zijn allebei lid van de Hervormde 
kerk te Kapelle waar ik 12 jaar in de diaconie heb 
mogen werken en nu sinds een maand voorzitter 
van de kerkenraad ben.
 Ik heb 48 jaar in de techniek gewerkt, waarvan 
de laatste 33 jaar bij een Amerikaanse multinatio
nal die industriële gassen produceert, hier heb ik 
diverse management functies gehad, voorname
lijk op Benelux niveau.

Zijdelings heb ik via 
de kerk natuurlijk wel 
van Stichting Onyame 
gehoord, maar ben mij daar echt in gaan verdiepen 
na gesprekken met Wim Loomans. Na zoveel jaar 
mij ingezet te hebben in commerciële functies 
heb ik het gevoel iets terug te moeten doen 
voor de wereld, dus na een en ander met Wim 
besproken te hebben en mij ingelezen te hebben 
in de stichting heb ik besloten het voorzitterschap 
op mij te nemen, alles natuurlijk na goedkeuring 
van het huidige bestuur.
 Ik hoop oprecht dat ik in de toekomst en met 
Gods hulp van betekenis mag en kan zijn voor dit 
bijzonder goede doel, en zo iets bij te kunnen dra
gen aan de opbouw van een werelddeel waar het 
voor veel mensen buiten hun schuld een stuk min
der is dan waar wij zomaar terecht zijn gekomen. 
Ik kijk er dan ook naar uit om dit op te pakken, met 
veel mensen kennis te maken en met elkaar het 
verschil te kunnen maken •

de voorzitter stelt zich voor
Met ingang van 1 april 2021 ben ik toegetreden tot het bestuur 
van uw mooie Stichting Onyame, en wel als voorzitter. Graag 
wil ik mij dan ook kort aan u voorstellen. Mijn naam is Jan Bron, 
ik ben 66 jaar en sinds 2 maanden met pensioen.


