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in deze nieuwsbrief I.M. MARIAN VAN ASSELT VERSLAG VAN MARLEEN ZONNE-ENERGIE
ZORGBOERDERIJ ’T WIJLAND PERENPLUK/BINGOAVOND VAN HET BESTUUR

in memoriam † marian van asselt
Op 3 oktober j.l. is mevrouw Marian van Asselt-Schmelter na een slopende ziekte
overleden. Marian van Asselt heeft stichting Onyame altijd een bijzonder warm hart
toegedragen.
In 2003 werd de stichting door haar dochter
Marleen van Iwaarden-van Asselt opgericht ten
behoeve van haar werk voor armoedebestrijding
in Ghana. In het bestuur zaten onder andere
familieleden, die Marleen daarmee wilden onder
steunen. Om de financiën van de stichting op peil
te brengen en te houden, werden er in de loop
van al die jaren met regelmaat geld wervende
acties georganiseerd. En altijd was moeder
Marian van de partij met eigenhandig gebakken
cakes, oliebollen of wafels. Daarnaast stond ze

opgewekt koffie en thee en andere drankjes te
verzorgen, ook toen haar gezondheid haar in de
steek begon te laten. Altijd was ze behulpzaam en
voor de stichting een vaste waarde. Ze bezocht
meerdere keren de projecten in Ghana, eind 2019
voor het laatst, en was daar voor alle kinderen in
de opvanghuizen de ‘oma’.
Onyame is Marian heel dankbaar voor haar
opgewekte inzet en herdenkt haar met goede
herinneringen •

Marian van Asselt in Ghana 2019
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verslag van marleen
Normaal gesproken is Marleen ongeveer zeven maanden per jaar in Ghana om
het werk daar te coördineren. Vorig jaar was ze er korter vanwege corona en
dit jaar is ze al sinds februari in Nederland, om te helpen in de zorg voor haar
moeder die ernstig ziek was. Op 3 oktober is haar moeder overleden en op 12
november is Marleen weer voor een aantal maanden naar Ghana vertrokken.
Dankzij de inzet en toewijding van de medewerkers in Ghana en communicatie via
telefoon en internet met Marleen, vonden de verschillende projecten gelukkig hun
doorgang gedurende de afgelopen maanden.
chera biisi fari
Vida heeft het medisch project in Chera een
paar keer bezocht. Fatima, één van de twee
medewerkers, is ermee gestopt. Er is nog geen
vervanging voor haar gevonden. Om het werk

family care
Ook de afgelopen maanden kregen een aantal
gezinnen en individuen ondersteuning van
Stichting Onyame, o.a. met voedsel, ploegen
van land, kleding, premies van ziektekosten

toch door te kunnen laten gaan zijn er wat
aanpassingen in het programma gemaakt. Moses
kan op deze manier basis gezondheidszorg in
de kliniek en voorlichting in de dorpen blijven
combineren. Maar we hopen spoedig een tweede
medewerk(st)er te vinden.
Er is door de overheid elektriciteit in Chera
aangelegd. Met financiële hulp van Stichting
Onyame zijn alle gebouwen die bij het project
horen (de school, leraren accommodatie, kliniek,
kantoor, internetruimte, gastenverblijf en het huis
van de manager) voorzien van basis bedrading,
een paar lichtpunten en stopcontacten. Dit maakt
uiteraard een groot verschil voor het leven en
werken in Chera.

verzekering, medische kosten, etc. De mede
werkster die sinds januari hierbij ingewerkt werd
door Vida, moest helaas toch ontslagen worden.
Zij had al een aantal jaar psychische klachten en
knapte dankzij medicatie op en kon weer redelijk
functioneren. Maar uiteindelijk weigerde ze met
medicatie door te gaan en konden we haar niet
langer in dienst houden. We blijven haar volgen
en aanmoedigen en hopen dat ze toch de draad
van haar leven weer op een goede manier op
kan pakken. Inmiddels hebben we Theresa, een
weduwe met vijf jonge kinderen, bereid gevonden
het werk op te pakken. Het is fijn om haar op deze
manier te helpen met een inkomen en scholing
voor haar kinderen. Theresa heeft de afgelopen
twee maanden met Vida samengewerkt en doet
het werk met plezier en naar behoren en we zijn
ontzettend blij met haar.
Door storm en heftige regens waren veel lokale behuizingen in de dorpen ernstig beschadigd.
Van een aantal gezinnen in Doninga werd de
behuizing volledig verwoest. Eén gezin kon ondergebracht worden in onze project accommodatie in Doninga, de rest verbleef voor een aantal maanden in de nieuw gebouwde kerk op ons
terrein. Stichting Onyame heeft een aantal gedeeltelijk beschadigde huisjes kunnen repareren.
Het komende droge seizoen hopen we hiermee
verder te gaan. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Zorgboerderij ’t Wijland in Driewegen

microkredieten
In mei/juni hebben 19 van de 23 groepen die een
lening hadden ontvangen, hun landbouwleningen
volledig terugbetaald, twee groepen betaalden
gedeeltelijk en twee groepen konden, vanwege
overlijden van een groepslid en slechte oogsten,
niet terug betalen. Er zijn weer nieuwe leningen
verstrekt, maar er is helaas veel te veel regen
gevallen, waardoor de oogsten en dus de
opbrengsten heel minimaal zullen zijn. Inmiddels
is ook de afbetaling van de inkomen genererende
leningen begonnen. Vida gaat maandelijks met
een medewerker de groepen langs om hen hierin
te begeleiden en aan te moedigen.

onyame.nl

pagina 2/8

stichting onyame

haalden met de actie ‘Nacht Zonder Dak’ ruim
4.000 euro op, wat we gebruiken voor deze
herstelwerkzaamheden.
gezinshuizen
Het leven in de gezinshuizen gaat zo zijn
gangetje. De kinderen zijn gezond en gaan naar
school. Kenkene, de huismoeder in Sandema, is,
naast de zorg voor de kinderen, druk met het
volgen van naailessen. Gifty, een jonge vrouw
die met steun van Onyame een opleiding in
gezondheidsadministratie heeft afgerond, helpt
met de financiële administratie van het gezinshuis
en de projecten in het noorden. Hopelijk kan
Theresa dit binnenkort van haar overnemen. Gifty
hoopt dan ook nog een poosje haar diensten
te verlenen in onze kliniek en uiteindelijk, met
een studie lening van Onyame, met een vervolg
opleiding te starten.
In Olebu zijn John, in afwachting van de start
van zijn nieuwe opleiding, en Sarah nog steeds
behulpzaam met het huishouden en de zorg voor
de kinderen. Ook Marli, de dochter van Marleen,
is teruggekeerd naar Ghana en helpt mee in dit
huishouden.
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kraamkliniek
De kraamkliniek draait goed. Irene, een gepen
sioneerd verloskundige heeft, in afwezigheid
van Vida en Marleen, officieel de leiding, maar
werkt maar twee dagen per week in de kliniek.
De overige dagen zijn Evelyn, de oudste dochter
van Vida, en Ruth, een externe verloskundige,
stand by voor bevallingen en zorg voor zwangere
vrouwen. Evelyn is dan tevens verantwoordelijk
voor het dagelijks reilen en zeilen van de kliniek.
Sarah heeft een cruciale taak in de financiële
administratie maar volgt ook nog een part
time opleiding en wordt met de administratie
in de kliniek geholpen door Marli. Marli verleent
ook andere hand- en spandiensten in de kliniek,
met name op gebied van rapportages en is
behulpzaam met het besturen van de projectauto.
Zodra zij haar registratie als verpleegkundige
bij de betreffende instantie in Ghana rond heeft,
hoopt ze ook meer verpleegkundige hulp in de
kliniek te gaan verlenen •

Marli in Ghana
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zonne-energie
In november 2018 is na vele jaren strijd om vergunningen de kraamkliniek in Olebu
geopend. Deze loopt bijzonder goed. Van heinde en ver komen mensen naar de
kliniek voor verloskundige hulp, consultatie en voorlichting. Het aantal mensen dat
de kliniek weet te vinden is nog steeds stijgende: van zo’n 25 personen per dag in het
begin naar zo’n 35 personen per dag nu.

De nodige kabels worden gelegd

Na de opknapbeurt en verbouwingen in 2018
hadden we nog een grote wens: onafhankelijk
zijn van de grillige stroomvoorziening in Olebu,
zodat de medische zorg in acute situaties niet in
gevaar zou komen. De elektriciteitsvoorziening
in Ghana is niet betrouwbaar: regelmatig valt de
stroom uit en je weet nooit hoelang het duurt. We
beschikten wel over een diesel noodaggregaat,
maar deze was sterk verouderd. Regelmatig
kregen we het apparaat niet aan de gang en als
deze dan wel werkte ging dat met een hoop lawaai
en stankoverlast gepaard. Met name ’s nachts
vonden we dat voor de buurt erg vervelend.
We wilden daarom graag een zonne-energie
systeem voor de kliniek. Een systeem met zonne
panelen (er is zon genoeg in Ghana) en een set
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De draagconstructie wordt op op het dak gemaakt

batterijen om deze energie in op te slaan en
wanneer nodig deze weer te gebruiken.
Vorig jaar hebben we de eisen en wensen geïnventariseerd en bepaald wat nodig zou zijn. In
geval van stroomuitval wilden we prioriteit stellen in zaken die altijd van stroom voorzien moeten
kunnen worden (bijvoorbeeld: behandelkamers,
medische apparatuur, koel- en vriesinstallaties)
en zaken die niet urgent stroom nodig hebben.
Ook wilden we het systeem op het internet aangesloten hebben, om dit op afstand te kunnen
monitoren.
We kwamen uit op een systeem van 15 zonne
panelen, 12 accu’s, een omvormer en een hoop
toebehoren. Totale kosten: € 15.000. Tot onze
verrassing en grote dankbaarheid wilde Colijn‑IT
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De technische installatie

De zonnepanelen liggen op het dak van de kliniek

uit Goes dit project sponsoren met een grote
donatie. Hierdoor waren we in staat het project al
dit jaar te starten en te realiseren.
Nadat onze technische man in Ghana, Frank
Andreas, dit had uitgewerkt, zijn in april dit jaar de
voorbereidende werkzaamheden begonnen. Zo
moest alle bekabeling in de kliniek aangepast en
gedeeltelijk vervangen worden.
In mei is het zonne-energie systeem geleverd
en kon begonnen worden met de installatie. Voor
het plaatsen van de panelen moest eerst een
raamwerk op het dak van de wachtruimte gelast
worden. Dat gaat niet zoals hier met standaard
rails die onder de dakpannen bevestigd kunnen

onyame.nl

Accu’s om de stroom op te slaan

worden. Om het bezoek aan de kraamkliniek zo
min mogelijk te verstoren (in verband met veilig
heid) werd dit werk hoofdzakelijk op zondag uitgevoerd, waardoor het langer duurde dan gepland. Daarna werd de bekabeling aan
gelegd
naar omvormers en batterijen. Toen dat goed
werkte werd de elektriciteit in de kliniek aange
sloten op het zonne-energie systeem. Na verdere
finetuning is het project in september opgeleverd
en afgesloten.
Het zonne-energie systeem draait fantastisch
en we zijn Colijn-IT heel dankbaar dat we hiermee
onze patiënten in Ghana een veilige behandeling
kunnen geven •
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zorgboerderij ’t wijland
Al sinds lange tijd ondersteunt zorgboerderij ’t Wijland in Driewegen Stichting
Onyame met giften, sponsoring en acties. ’t Wijland biedt dagbesteding aan mensen
die moeite hebben een plekje te vinden binnen de arbeidsmarkt. Dit kan zijn door
een verstandelijke beperking, doordat men gewoon moeite heeft met veranderingen,
minder goed contact kan maken, ouderdom of omdat re-integreren niet wil lukken.
Tjörven en Jaap van Damme runnen met hart en
ziel deze zorgboerderij. Zij doen dat vanuit een
christelijke levensovertuiging. Door samen te
werken met de plaatselijke school, kerk en andere
instanties dragen ze ook bij aan het sociaal-maatschappelijk leven in de Zak van Zuid-Beveland.
Sinds deze zomer heeft ’t Wijland een boerderijwinkel waar groenten en fruit, veelal uit eigen

met barbecue, spelletjes en kampvuur met z’n allen buiten geslapen (onder zelfgemaakte hutjes
van karton). Ook Marleen was van de partij. Na een
heerlijk gezamenlijk ontbijt werd de opbrengst
van de actie bekendgemaakt. De spanning hierover liep aardig op en er werd grif gespeculeerd,
maar de opbrengst oversteeg al onze verwachtingen. Iedereen had enorm zijn of haar best gedaan

moestuin, worden verkocht. Met de opbrengst
hiervan ondersteunen ze maandelijks mensen in
Ghana, o.a. Nana, een vrouw met ernstig verstandelijke beperking en Alanya, een hoogbejaarde
blinde opa en zijn kleinzoon Moses.
Naast groenten en fruit worden ook Ghanese
artikelen van Onyame verkocht. De winkel wordt
bezocht door de inwoners van de dorpen, maar
ook door gasten van de campings in de omgeving.
Er zijn al vele manden, sieraden, sleutelhangers,
shea butter en andere zaken verkocht. Mocht u
dus op zoek zijn naar een echt Ghanees artikel of
leuk kadootje, dan hoeft u niet te wachten op een
braderie, maar kunt u bij hen terecht.
Op vrijdag 16 juli hield ’t Wijland een sponsoractie Nacht Zonder Dak om geld in te zamelen voor
de herstelwerkzaamheden van de kapotgewaaide
behuizingen in noord Ghana. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers hebben na een gezellige avond

om een hoop sponsors te vinden. En behalve dat
het een super leuke en gezellige ervaring was, was
de opbrengst grandioos, namelijk ruimt € 4.000.
We zijn alle betrokkenen van de zorgboerderij en ook alle gulle sponsors heel dankbaar voor
deze geweldige actie. Met dit geld kunnen we een
hoop herstelwerkzaamheden laten verrichten en
mensen weer een dak boven hun hoofd bezorgen.
Wij bedanken Jaap en Tjörven voor hun betrokkenheid en inzet voor Stichting Onyame •

Wijland Winkel
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Nacht Zonder Dak

Interieur van de winkel

pagina 6/8

stichting onyame

nieuwsbrief november 2021

zwo perenpluk actie
Ook dit jaar organiseerden de ZWO-commissies
van de Protestantse gemeente KapelleBiezelinge-Eversdijk en Hervormde gemeente
Kapelle een perenpluk actie. Jan en Lizette de
Jonge als eigenaars van de boomgaard stelden
deze weer ter beschikking van de tientallen
vrijwilligers die van een enkele middag tot
meerdere dagen gedurende twee weken hard
meewerkten om de oogst binnen te halen. Het
was een heel gezellige gelegenheid en er werd
plezierig samengewerkt. En na afloop werd er
een potluck dinner gehouden, waarbij enkele
aanwezigen ons entertainden met een grappige
uitdossing en een zelfgemaakt hilarisch lied,
waarbij alle aanwezigen uit volle borst meezongen.
De opbrengst was evenals vorige keer bestemd
voor 4 goede doelen. Het bedrag voor Onyame
was dit keer: € 1562. Als Onyame bedanken we
de familie de Jonge, de ZWO-commissies en alle
vrijwilligers voor al hun inbreng en enthousiasme
en de uiteindelijke mooie opbrengst! •

Secretaris Gerda Dousma

bingoavond
Vorig jaar hadden we plannen om een bingoavond
te organiseren, maar helaas: door de corona
maatregelen mocht het niet doorgaan. Het zou
een speciale ‘ladies night’ worden met veel lekkere hapjes. Dit jaar kregen we gelukkig wel groen
licht, zaterdagavond 19 september was het zover.
We hadden nog drie weken om alles te regelen
wat nog moest gebeuren. De prijzen waren allemaal al geregeld: zoveel sponsors die iets leuks
wilden schenken en in de laatste week kwamen er
nog super leuke prijzen bij. Gezelligheid met lekkers is tof, maar met een bingo willen de dames
wel wat winnen.
Het bakteam heeft zich enorm ingezet om
iedereen een heerlijke schaal met lekkers te
kunnen geven. De zaal werd versierd met elkaar
want het oog wil ook wat. Natuurlijk even ge
checkt of alle cijfers van de bingokaart wel in de
molen zaten, je moet er niet aan denken dat er
geen bingo gehaald kan worden omdat er een
cijfer ontbreekt.

onyame.nl

De avond verliep onwijs gezellig, het was jam
mer dat de prijzen op waren: iedereen was zo
enthousiast dat we best nog wel wat rondes
konden doen. De ‘ladies’ hebben genoten, ge
lachen, gewonnen en veel gegeten. En niet te
vergeten: er was live muziek tijdens de pauzes,
door onze enige man van de avond: Emiel.
De opbrengst van deze avond is voor de
studenten in Ghana die via Onyame ondersteund
worden en wij zijn blij om 763 euro te kunnen
overmaken naar het studiefonds.
De vraag wanneer het weer georganiseerd kan
worden werd regelmatig gesteld. Voor de ladies
die deze gezellige avond hebben gemist: houd de
facebookpagina van Onyame in de gaten! •
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van het bestuur
Zoals in de nieuwsbrief van mei al gemeld is het
nieuwe bestuur voltallig. We zijn erg blij met
Lisette die door haar ervaring met Onyame al
direct een grote inbreng heeft. Voor mijzelf als
nieuwe voorzitter is het nog zoeken. Niet wat
de mensen in het bestuur aangaat, hiervan krijg
ik alle informatie die ik vraag, maar inleven in de
projecten, waar is wat (plaats in Ghana) en wat
is waar (project in Ghana) heeft tijd nodig, maar
komt goed. Inmiddels zijn er al weer een paar
vergaderingen geweest die voor mij de nodige
helderheid hebben gebracht.
Helaas is het ook een droevige tijd voor
Marleen. Zij heeft na een langdurig ziekbed haar
moeder verloren wat natuurlijk nu en in de toekomst het nodige verdriet met zich meebrengt.

De zonne-energievoorziening voor de kraam
kliniek is inmiddels aangelegd, getest en draait
naar behoren. We mogen ons gelukkig prijzen
met een goede sponsor voor dit project wat de
kosten aanzienlijk ten positieve heeft beïnvloed.
De kraamkliniek is nog steeds een groot succes
en draagt op een fantastische manier bij aan
het verbeteren van kraamhulp aan vrouwen die
steeds beter de weg naar de kliniek weten te
vinden. Ook de farmacie is uitgebreid en er zal
gekeken worden of in de kliniek meer bedden zijn
te realiseren om het beddentekort dat de kliniek
momenteel heeft zoveel mogelijk te beperken.
Met de microkredieten die zo van belang zijn
om ter plaatse voor met name de vrouwen een
eigen inkomen te kunnen creëren zijn goede

Ondanks de inspanning die zij voor haar moeder
heeft mogen leveren, is het werk in Ghana doorgegaan en heeft zij op afstand de projecten en het
bijkomende werk goed aan kunnen sturen, daarbij geholpen door het team in Ghana. Inmiddels
is zij weer naar Ghana vertrokken om alles weer
persoonlijk te gaan begeleiden.
Ook is de afgelopen tijd het werk van het
bestuur gedeeltelijk belemmerd door de corona
maatregelen, er viel natuurlijk door de beperkin
gen weinig te organiseren. Natuurlijk is wel de
hulp
verlening in Ghana onverkort doorgegaan
en hebben de hulpverleners ter plaatse en hier in
Nederland (met weer een voltallig bestuur) weer
mooie resultaten weten te bereiken.

resultaten bereikt, natuurlijk vooral voor en door
de vrouwen die het aangaat. Inmiddels zijn ook
de terugbetalingen van deze kredieten al op gang
gekomen.
Al met al zijn we natuurlijk dankbaar voor
de inzet van alle vrijwilligers, sponsors en alle
medewerkers die, ondanks de problemen waar zij
mee te maken hadden en hebben, onverkort zijn
doorgegaan met de hulpverlening aan hen die het
nodig hebben, en zich altijd verzekerd weten van
Gods heil en zegen.

over stichting onyame
Al 18 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.

onyame.nl

Vanaf deze plaats wensen wij u allen alvast
gezegende kerstdagen en een voorspoedig en
gezond 2022 •

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.

contact
e-mail		
telefoon

info@onyame.nl
0113 – 34 11 67

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

samenstelling bestuur
voorzitter 			
Jan Bron
penningmeester Wim Loomans
secretaris 			
Gerda Dousma
algemene leden Lisette de Bree
					Tineke Lucasse
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