Op het moment dat u dit leest, ben ik waarschijnlijk al weer terug in Nederland. Maar op dit moment
van schrijven heb ik nog 2 weken voor de boeg hier in Ghana. De tijd gaat, zoals gewoonlijk, weer veel te
snel, hoewel ik er natuurlijk ook weer naar uitzie om weer bij mijn gezin in Nederland te zijn.
Ik ben ruim 3 weken in het noorden van Ghana geweest om alle projecten te bezoeken en te assisteren.
Het zijn een paar heel zinvolle en goede weken geweest. Hoewel we veel gereisd hebben en in allerlei
minder gebruikelijke omstandingheden gegeten en geslapen hebben, hebben we geen auto pech gehad
en zijn we goed gezond gebleven. Ik ben samen met mijn collega Vida geweest, zodat we volop gelegenheid hebben gehad bij te praten en ideeen uit te wisselen met betrekking tot de toekomst van de begunstigden van de projecten en de projecten zelf.
In alle projecten vinden positieve ontwikkelingen plaats, wat heel bemoedigend is. Daar waar problemen waren, werden ook oplossingen gevonden. We hebben meer jongeren, die door stichting Onyame
gesteund en geschoold zijn, bereid gevonden om zich voor het werk van de stichting in te zetten. Meiden die helpen met zorgen voor de jongere kids, koken en andere huishoudelijke taken in onze opvanghuizen, jongens die helpen in het veeteelt project en met onderhoudswerkzaamheden, etc.
De jongeren die zich voor onze projecten inzetten, kunnen zo ervaring opdoen, hebben een zinvolle
tijdsbesteding en gelegenheid om te ontdekken wat ze in de nabije toekomst zouden willen doen en
verdienen een maaltijd en/of een zakcentje. De projecten zijn geholpen met toegewijde assistentie, wat
de vaste medewerkers meer ruimte geeft voor andere/nieuwe ontwikkelingen.
Zo kan door de extra hulp in het opvanghuis in Sandema Atimlie, die de afgelopen jaren huismoeder is
geweest, meer tijd in Doninga doorbrengen, om daar hulp, die door stichting Onyame aan kinderen en
gezinnen wordt geboden, beter te coordineren. Ook zal zij de komende tijd de jongeren die betrokken
zijn geraakt bij het veelteelt project, superviseren en aanmoedigen. Een van de medewerksters in het
opvanghuis in Olebu kan aan een opleiding maatschappelijk werk gaan doen door de hulp van een aantal jongeren.
Al met al mooi en bemoedigend om te zien gebeuren. Vooral
omdat we weten uit welke minder fortuinlijke omstandigheden
de jongeren komen, is het een grote vreugde en zegen om te zien
hoe ze zich positief ontwikkelen en anderen van dienst zijn.
Hiermee zijn ze ook weer tot voorbeeld en aanmoediging voor de
andere kinderen en jongeren die door Onyame gesteund worden.
De jonge vrouwen die afgelopen jaar al dan niet “gepland/gewenst” een baby hebben gekregen, maken het goed.
Twee van hen, Rose en Emilia, verblijven in het opvanghuis in
Sandema, waardoor hun babies, Dave en Lily (8 en 7 maanden
oud) samen opgroeien. Rose helpt Emilia (die een licht verstandelijke beperking heeft) met de zorg voor Lily, wat goed gaat.
Emilia is een vrolijke en lieve moeder voor Lily en assisteert met
koken , wassen etc in het opvanghuis.
Dave en Lily

In het zuid oosten van Ghana zijn onze pleegdochter Lydia en haar
man Paul heel gelukkig met hun gezonde, 9 maanden oude zoon
Levi. Zij helpen bovendien Lydia’s jongere zusje, Sebastina, met de
zorg voor haar 14 maanden oude zoon Yasha. Sebastina heeft de
onderbouw van het middelbaar onderwijs afgerond, maar weet
nog niet goed wat ze in de toekomst wil gaan doen. Om zich daar
verder op te beramen en een zelfstandiger bestaan op te kunnen
bouwen, komt ze naar het opvanghuis in Olebu. Terwijl ze hand en
spandiensten zal verlenen, kan ze zich hier verder orienteren en
ontwikkelen .
Ik hoop haar hierin de laatste twee weken van mijn verblijf ook
van dienst te kunnen zijn.
Ik hoop 28 juni weer in Nederland aan te komen. Onze dochter
Emilia en Lily

Marli hoopt half juli met 2 vrijwilligsters naar Ghana te gaan. Marli
zal de vrijwilligsters daar gedurende de 2 weken dat ze in Ghana
zijn, begeleiden. Marli hoopt zelf 6 weken te kunnen blijven.

Mijn volgende trip is gepland voor half oktober tot eind januari 2018.

Yasha en Levi

