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in deze nieuwsbrief BRIEF VAN THERESA UIT GHANA VERSLAG VAN MARLEEN
SHEABUTTER PRODUCTIE FONDSENWERVING VAN HET BESTUUR

brief van theresa uit ghana
Ik heet Theresa Atuik en kom uit Sandema, een stadje in het noorden van Ghana.
Ik was getrouwd met Kenkeni Anankpieng. Hij is een paar jaar geleden door een
motorongeval om het leven gekomen. We zijn gezegend met vijf kinderen, twee
dochters en drie zonen.

Theresa

Via mijn man heb ik mama Marleen en stichting
Onyame leren kennen. We woonden in Accra,
waar mijn man een baan had als chauffeur. Na zijn
overlijden mocht ik voor Stichting Onyame komen
werken, om zo in ons levensonderhoud te kunnen
voorzien. Stichting Onyame heeft ons geholpen
om terug te verhuizen naar Sandema en heeft
daar een kamer voor ons gehuurd in de stad. De
stichting betaalt het schoolgeld voor mijn kinderen en geeft mij een maandelijkse vergoeding.
Ik bezoek mensen in de dorpen die hulp krijgen van Stichting Onyame, kijk hoe het met hen
gaat en verstrek maandelijks voedsel en andere
boodschappen zoals rijst, gedroogde vis, zeep en
sheabutter. Wanneer nodig begeleid ik mensen
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haar oudste zoon

en de jongste vier

naar het ziekenhuis. Ik help ook met het bezoeken
van de vrouwengroepen, wanneer mama Vida er
niet is. Ik rapporteer naar mama Vida en mama
Marleen en help in het gezinshuis in Sandema
wanneer dat nodig is. Als er evenementen in het
gezinshuis zijn, mogen mijn kinderen daar ook
aan mee doen, wat ze heel leuk vinden.
Ik ben dankbaar voor de hulp die mijn kinderen
en ik op deze manier ontvangen en vind het fijn
dat ik mijn steentje kan bijdragen aan het werk van
Stichting Onyame. Ik hoop dat nog lang en trouw
te kunnen blijven doen. Ik hoop ook dat Stichting
Onyame zal blijven helpen met de scholing van
mijn kinderen en met de bouw van accommodatie
voor mij en mijn kinderen •

pagina 1/6

stichting onyame

nieuwsbrief november 2022

verslag van marleen
De projecten verlopen allemaal redelijk naar wens. De afbetaling van de microkredieten
werd door de nieuwere groepen heel goed en op tijd gedaan. De oudere groepen
hadden wat meer aansporing nodig, maar met 67% volledig en 33% gedeeltelijk
afbetaalde leningen verliep het dit jaar beter dan voorgaande jaren. We streven er
met elkaar naar om de groepen die moeite hebben met afbetalen te ‘herstructureren’
en met de meest toegewijde mensen verder te gaan. Vrouwen die moeite hebben
met de microkredieten om te gaan, willen we helpen om op andere manieren, bv het
houden van dieren, in hun levensbehoeften te voorzien.
Vanwege corona, zware regenval en mislukte
oogsten wordt de armoede onder de mensen in
(de afgelegen gebieden van noord) Ghana steeds
schrijnender. Het family care project, waarbij we
de allerarmsten ondersteunen met betalen van
ziektekostenverzekering, schoolbenodigdheden,
maandelijkse boodschappen en onderhouds- en
herstelwerkzaamheden aan behuizing, is dan ook
meer welkom dan ooit.
We ondersteunden op deze manier al een paar
jaar een weduwe met een verstandelijke beperking. Zij heeft drie jonge kinderen en heel oude
en blinde ouders, waarvan de moeder onlangs
is overleden. Het middelste kind, een jongen van
zo’n twaalf jaar, is gaan zwerven en ruim een jaar
niet naar school geweest. We hebben hem inmiddels weer gevonden en hem opgenomen in
ons gezinshuis, omdat zijn moeder niet in staat is
hem de zorg en opvoeding te bieden die hij nodig heeft. Ook in zijn directe omgeving vonden
we geen mensen bereid of in staat om de zorg
voor hem op zich te nemen. Hij heeft het inmiddels goed naar zijn zin en we hopen dat hij op
deze manier naar school kan blijven gaan en hoop
heeft op een betere toekomst. Zijn veertienjarige
zus helpen we met schoolmiddelen en hebben we
een fiets gegeven, zodat zij naar school kan, maar
’s middags ook weer naar huis gaat om te helpen
in het huishouden. Ook voor dit gezin betalen we
medische kosten en maandelijkse boodschappen.
We hebben een vroegere medewerkster van
het gezinshuis in Sandema geholpen om vanuit het zuiden van Ghana terug te komen naar
Doninga. Een aantal jaar geleden is zij vertrokken
om in het zuiden voor haar (volwassen) zoon te
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vrouwengroep

zorgen die op onverklaarbare wijze verlamd raakte. Maar het leven in de ‘grote stad’ was te duur,
er was geen behandeling mogelijk en moeder en
zoon verkeerden in heel moeilijke omstandigheden. Nu wonen ze weer in Doninga, waar stichting
Onyame hen helpt met de bouw van twee k
 amers/
hutten. De moeder heeft een microkrediet gekregen, om wat geld mee te verdienen en we zijn nog
aan het kijken hoe we haar zoon verder kunnen
helpen, zowel met zijn fysieke beperking als ook
economisch.
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Een oude man verblijft al jaren in de buurt van
ons gezinshuis in Sandema. Hij deed kleine klusjes
voor mensen uit de buurt en verbleef veel onder
een afdakje tussen een paar huizen in. Zo werd hij
min of meer de ‘bewaker’ van de buurt. Hij hield
zich in leven met wat hij van mensen toegestopt
kreeg. In ons gezinshuis kwam hij zich regelmatig
wassen en ’s morgens een schaaltje pap mee eten.
Hij was al blind aan één oog, maar ook het andere oog is hard achteruit gegaan, zodat hij vrijwel
niets meer ziet en meer hulpbehoevend is geworden. Hij heeft nu een slaapplaats op ons terrein
gekregen. De kinderen helpen hem met water halen en hij eet mee met de pot. We hebben hem
al twee keer naar een oogkliniek gebracht, maar
tot nu toe hebben ze nog niets voor hem kunnen
doen. Hij is nu doorverwezen naar de regionale
hoofdstad, waar we hem heen zullen brengen, in

De kinderen in beide gezinshuizen (in Sandema
en Olebu) gaan allemaal naar school en zijn blij op
de plekken waar ze zijn. De kinderen in Sandema
hebben een paar fietsen gekregen en gaan daarmee om beurten voor het weekend naar familie of
ons project in Doninga, wat ze ook allemaal erg
leuk vinden. Twee kinderen in Sandema hebben
een aangeboren bloedafwijking waardoor ze regelmatig heel ziek zijn. Maar door betere voeding
en leefomstandigheden gaat het gelukkig beter
met hen en komen de ‘aanvallen’ minder frequent.
Zodra ze toch ziek worden, worden ze snel naar
het ziekenhuis gebracht, wat vanuit ons gezinshuis veel makkelijker te realiseren is dan vanuit de
dorpen.
In Olebu hebben we twee HIV-positieve kinderen. Dankzij goede medicatie en eveneens betere
leefomstandigheden gaat het heel goed met bei-

de hoop dat hij geopereerd kan worden en zijn
zicht zal verbeteren. Het gezinshuis in Sandema
staat zo midden in de gemeenschap en heeft een
bredere functie dan alleen een thuis bieden aan
een aantal kinderen.

de kinderen, waar we heel dankbaar voor zijn.

oude man in sandema
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sponsoren
Zoals overal in de wereld zijn ook in Ghana prijzen van brandstof, voedsel, etc. enorm gestegen.
Dat merken we uiteraard ook in onze gezinshuizen, het family care project en aan de studiegelden die ook omhoog zijn gegaan. Een aantal
van de kinderen in onze opvanghuizen en in het
family care project hebben sponsoren (foster parents) in Nederland, die trouw maandelijks een
vast bedrag overmaken voor het levensonderhoud, scholing, etc van deze kinderen. Door de
verschillende prijsstijgingen zijn de maandelijkse
kosten voor het levensonderhoud per kind in de
gezinshuizen gemiddeld met tien euro gestegen.
Voor de kinderen in de dorpen betalen we gemiddeld vijf euro per maand meer dan voorheen.
We hebben ervoor gekozen om dit hier te vermelden, zodat iedere sponsor/fosterparent op de
hoogte is en naar eigen vermogen kan besluiten
om eventueel de maandelijkse bijdrage wat te
verhogen. We zijn uiteraard heel dankbaar voor
alle bijdrages die we al ontvangen, maar zouden
graag ook de zorg willen blijven geven die de kinderen en kansarme gezinnen nodig hebben.
Mocht u nog geen donateur of sponsor zijn,
maar daar wel interesse in hebben, dan kunt u
uiteraard hierover vrijblijvend contact opnemen
met ons secretariaat •
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sheabutter productie
Sheabutter is een product dat in ieder huishouden in Noord Ghana wordt gebruikt,
zowel voor lichaamsverzorging als om te bakken. Het wordt dan ook door veel
vrouwen voor eigen gebruik gemaakt en levert een kleine bron van inkomsten op
door het op de lokale markt te verkopen. Ook elders in Ghana en daarbuiten begint
men de grote voordelen van Sheabutter te (er)kennen en waarderen en is er een
internationale markt ontstaan. Omdat ‘onze’ vrouwen in de afgelegen dorpjes in
Noord Ghana geen toegang hebben tot de grotere/internationale markt en omdat
het productieproces heel zwaar en arbeidsintensief is, is men beperkt tot het maken
van kleine hoeveelheden, met dus ook een klein inkomen.
Om de vrouwen hierin tegemoet te komen zijn
we begonnen met het opzetten van een klein
fabriekje in Chera, in Noord Ghana. We hebben ons laten informeren door medewerkers

Als dit aanslaat, hopen we ook op andere plaatsen
in Noord Ghana dergelijke fabriekjes op te kunnen
zetten, zodat meer vrouwen met minder inspanning (door machines beschikbaar te stellen) meer

van de Presbyteriaanse kerk in Tamale die, in
samenwerking met Kerk in Actie, al meerdere
Sheabutter fabrieken hebben helpen opzetten.
Voor dit pilot project hebben we een aantal machines aangeschaft, waardoor het productieproces
wat minder zwaar wordt. Ruim twintig vrouwen
zijn inmiddels getraind in het rapen en plukken van
geschikte noten en het op de juiste manier pellen,
wassen en drogen van deze noten. We hebben al
een flink aantal zakken noten van hen gekocht. Dit
biedt een bron van inkomsten voor deze groep
vrouwen. Een andere groep van ruim twintig
vrouwen gaat straks de Sheabutter maken in de
‘fabriek’. Zo bieden we ruim veertig vrouwen de
gelegenheid om iets aan dit proces te verdienen.
Het was de bedoeling dat de productie inmiddels
gestart zou zijn, maar zoals vaak het geval is in
Ghana, lopen er een aantal dingen anders dan verwacht en gehoopt. Het fabriekje moet nog voorzien worden van elektriciteit. Een elektricien heeft
alle bedradingen aangelegd, maar we wachten al
weken om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet. Wat voor de andere gebouwen op het
terrein een fluitje van een cent was, blijkt in dit geval veel lastiger. Omdat het om een ‘fabriek’ gaat
en er krachtstroom nodig is, moet er een speciale
toestemming aangevraagd worden, wat tijd kost.
Maar we verwachten dat we dit binnen korte tijd
toch rond zullen hebben, zodat de vrouwen getraind kunnen worden en de productie kan starten.

Sheabutter kunnen maken en zo een grotere bron
van inkomsten gaan krijgen.
Momenteel is er maar één grote opkoper van
Sheabutter in Noord Ghana, die naar onze mening een te kleine vergoeding aan de vrouwen
geeft. Omdat zij de enige zijn, hebben we geen
andere keus dan met hen in zee te gaan. De
Sheabutter zelf exporteren is nog niet zo eenvoudig helaas. Zodra onze fabriek functioneert komt
een afvaardiging van de opkopers inspecteren
of we aan de kwaliteitseisen voor de Sheabutter
voldoen, trainen ze de vrouwen en sluiten we een
overeenkomst voor een eerste bestelling met hen
af. Als we zeker zijn dat we aan de internationale
kwaliteitseisen kunnen voldoen en ook voldoende
capaciteit hebben om op grote schaal te produceren, willen we gaan zoeken naar andere (beter
betaalde) mogelijkheden om onze Sheabutter op
de markt te brengen.
Al een paar jaar verkoopt Stichting Onyame
Sheabutter hier in Nederland. De opbrengst hiervan wordt geïnvesteerd in ons werk met de vrouwen in noord Ghana. Mocht u kennis willen maken
met de Sheabutter, dan kunt u daar meer over
lezen op onze website onyame.nl •
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sheabutter is te bestellen via
e-mail		jokehospes@gmail.com,
instagram sheabutter.onyame
facebook sheabutteronyame
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fondsenwerving
De inkomsten van Stichting Onyame zijn
helaas drastisch verminderd. Vanwege
corona hebben we de afgelopen jaren de
meeste acties om fondsen te werven af
gelast.

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. Bijna alle bestuursleden en ook Marleen
hebben hieraan meegewerkt.
De opbrengst was evenals vorige keer bestemd
voor vier goede doelen. Het bedrag voor Onyame
was dit keer € 2.350. Als Onyame b
 edanken we
de familie de Jonge, de ZWO–commissies en alle
vrijwilligers voor al hun inbreng en enthousiasme
en de uiteindelijke mooie opbrengst!
dienstenveiling
Op 11 november aanstaande hopen we weer een
dienstenveiling te organiseren. Mocht u een dienst
aan willen bieden, dan zijn we daar heel blij mee.

fietsers in ghana

Uiteraard bent u ook van harte welkom op de
veiling, die zal plaatsvinden vanaf 19:30 uur aan
de Bessestraat 8 in Goes. We hopen met elkaar
op een gezellige avond en een mooie opbrengst •

fietstocht
Op 14 mei jl. is er wel een fietstocht georganiseerd,
in samenwerking met medewerkers en 
cliënten
van zorgboerderij ’t Wij-land in Driewegen. De
animo was helaas beperkt, maar de opbrengst
toch nog € 1.056,50. Op diezelfde dag hebben
Vida en Marleen met een aantal kinderen uit het
gezinshuis in Sandema ook een fietstocht van 25
kilometer gereden. Een leuke uitdaging over de
zanderige wegen en onder de hete zon. Tevens
een mooie manier van verbondenheid met de
fietsers in Nederland.

DIENSTENVEILING
VR 11 NOVEMBER 2022
DE BASIS

RAFAËL GOES

AANVANG 19:30

BESSESTRAAT 8 GOES

5 jaar zorgboerderij ’t wij-land
Op 9 september jl. vierde zorgboerderij ’t Wij-land
haar vijfjarig bestaan en werd de opbrengst van
de feestdag, € 400, ook aan Onyame geschonken,
waar we uiteraard heel dankbaar voor zijn.
zwo–perenpluk actie
Ook dit jaar organiseerden de ZWO–commissies
van de Protestantse gemeente KapelleBiezelinge-Eversdijk en de Hervormde gemeente
Kapelle een perenpluk actie. Jan en Lizette de
Jonge als eigenaars van de boomgaard stelden
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verkoop
± 50 items

verloting

hapjes

& dran

kjes

kijk voor het veilingaanbod op onyame.nl
OPBRENGST TBV ONTWIKKELINGSPROJECTEN IN GHANA
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van het bestuur
Langzaam, na de stilte van de coronatijd, komen er weer wat acties op gang, zoals
de dienstenveiling die op 11 november weer georganiseerd gaat worden. Ook de
perenpluk is alweer geweest en bracht een mooi bedrag op en de dierenverkoopactie
via Facebook, waarbij een groot aantal dieren verkocht werden. Toch heeft de
coronatijd een ernstige aanslag op de financiën van de stichting teweeggebracht.
Dit heeft tot gevolg dat er keuzes gemaakt moeten worden uit de diverse aanvragen
vanuit Ghana voor ondersteuning, aankopen, enzovoorts.
Er zijn helaas wat zorgen betreffende de inkomsten van de kliniek. Natuurlijk hebben wij grotendeels in beeld waar de problemen en uitdagingen zitten, dus er wordt hard aan gewerkt de
financiële lijn weer terug te brengen naar het oude
niveau. Er zal voor de kliniek een project ter auto-

nog worden gezocht bij sponsoren en vanuit opbrengsten van acties. We gaan ervanuit dat het
goed gaat komen en daarnaast is dit een win-win
project, want we kunnen met dat laboratorium
ook weer inkomsten genereren.
Voor wat het Sheabutter project betreft: dit

matisering/digitalisering in gang worden gezet,
wat voornamelijk inhoudt dat de administratie
in een werkbaar automatiseringssysteem onder
gebracht gaat worden. Er is een plan uitgewerkt
en er wordt voor de eerste fase met een sponsor
gesproken.
Daarnaast zijn we bezig om een eventueel
te realiseren laboratorium verder uit te werken.
Financieel is e.e.a. wel duidelijk voor zover het
de kosten aangaat, de benodigde dekking moet

staat in de startblokken, investeringen zijn gedaan,
alles is ingericht en zodra de vergunning voor de
elektriciteit binnen is, kan de pilot starten. De verwachting is dat dit veel kan betekenen voor de
werkgelegenheid van een grote groep vrouwen.
Kortom er is, zoals u ook in de andere artikelen
in deze nieuwsbrief kunt lezen, van alles in gang
gezet en er zijn plannen genoeg. Rest mij u namens het bestuur, al is het nog wat vroeg, alvast
goede en gezegende feestdagen te wensen •

over stichting onyame
Al 19 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.
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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 06 40 58 75 13.
Kijk ook eens op onyame.nl en op
facebook (Onyame Ghana) voor de
meest actuele informatie.

contact
e-mail		
telefoon

info@onyame.nl
06 40 58 75 13

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
					vacant
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