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Beste donateurs,
beste mensen!
In het laatste half jaar was het wat rustiger wat het verstrekken van informatie betreft maar
het werk bij Shepherd’s Heart in Accra is natuurlijk gewoon doorgegaan.
Kindergarten Art Centre
De bouw van de sanitaire voorzieningen in het Art Centre zijn klaar.

Het volgende project bij de kindergarten in het Art Centre zal een speeltuin voor de kinderen
worden. Shepherd’s Heart heeft de mogelijkheid een stuk grond naast de kindergarten te
kopen waar de kinderen buiten kunnen spelen. Een donateur die de koop mogelijk maakt is
al gevonden. Hij is zelf in februari in Accra geweest en heeft zich een beeld van het project
kunnen vormen. Hartelijk dank voor deze gulle gift!
Saboba
De klok loopt in Saboba iets langzamer. De bouw van de toiletten is nog niet volledig
afgesloten.
Door donaties naar aanleiding van ‚Konfirmationen‘ in Barrien, Syke en Heiligenfelde en
individuelle donaties kan de kindergarten en school in Saboba gefinancierd worden. Op dit
moment wordt er overwogen om de kindergarten/ school nog met een extra ruimte uit te
breiden. De komende tijd zal dit duidelijk moeten worden en ook of dit voornemen kan
worden ondersteund.
Tevens beginnen in het nieuwe schooljaar weer nieuwe kinderen in Saboba naar school te
gaan. Schooluniformen zijn hiervoor nodig en zullen weer worden gesponsord.
Opleidingen
Door een donatie konden begin van het jaar drie jonge vrouwen een opleiding tot kapster
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beginnen. De rest van de donatie werd besteed aan een wekelijkse bijdrage in dagelijkse
kosten omdat het voor de jonge meiden zwaar is om naast de opleiding en de werkdag geld
te verdienen. Ze worden verder door Shepherd’s Heart begeleid en ondersteund.
Een veertienjarig meisje is zwanger geworden waardoor de opleiding voorlopig moet
worden gepauzeerd. Ook zij wordt verder door Shepherd’s Heart ondersteund.
Ideeën voor ondersteunding van Shepherd's Heart
De Deutsche Evangelische Gemeinde in Rotterdam heeft besloten de lopende kosten van de
kindergarten in het Art Centre met de opbrengst van hun koffiekas te ondersteunen. Elke
tweede week vind er een Godsdienst plaats en wordt er na de kerk koffie aangeboden.
Tijdens de koffie gaat er een spaarvis rond. De opbrengsten werden oorspronkelijk voor de
dekking van de kosten van het koffiedrinken ingezameld. Sinds begin van het jaar is er nu een
ander doel en Stichting Straatkinderen Ghana is blij met de extra innamen. In de
kindergarten worden rond vijftig kinderen opgevangen die dagelijks een warme maaltijd
krijgen. Ze leren in de kindergarten letters en getallen, zingen en dansen met elkaar, spelen
en krijgen door de dag heen structuur aangeboden. Ze worden door drie pedadogisch
medewerkers verzorgd.
We hebben de kosten van een maaltijd per dag voor de vijftig kinderen berekend. Een
maaltijd voor deze 50 kinderen kost ongeveer 25 GHC (Ghanese Cedi). Omgerekend zijn dat
5 euro per dag. Per vier weken 500 GHC = ca. 100 euro. De inflatie is helaas op dit moment
zeer hoog zodat de rekening continue veranderd.
Graag willen we ook de inzet van de Konfirmanden van de Dt. Ev. Gemeinde in Amsterdam
benadrukken. Ze hebben een deel van hun ontvangen geldbedragen die ze cadeau hebben
gekregen aan Stichting Straatkinderen Ghana gegeven waarmee ze ook het werk in de
kindergarten in Accra ondersteunen.
Naaiatelier in Accra
Het werk in het naaiatelier is in volle gang. Na de zomer zullen een paar meiden een
opleiding tot naaister beginnen.

Stichting Straatkinderen Ghana
Sinds begin van het jaar is elke stichting in Nederland verplicht een website te hebben
waarop alle informatie te vinden is. Zo wordt ook Stichting Straatkinderen Ghana nog steeds
als ANBI-Institutie erkent en kunnen sponsors en donateurs hun donaties bij de
belastingdienst aftrekken. Onder Home op de website is in het Nederlands uitleg over de
ANBI-Status te lezen.
De jaarrekening 2013 is ook op de website te vinden.
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Sinds korte tijd ondersteund Thomas Okyere via de Stichting Straatkinderen Ghana de
voetballer Kwame Quansah bij de bouw van een school in Tema. Zo adviseert hij hem
bijvoorbeeld tijdens het bouwproces bij de inkoop van bouwmaterialen etc.
De school in Tema maakt het kinderen mogelijk naar school te gaan die tot nu toe geen
toegang hadden tot onderwijs. Toekomstig krijgen ze de kans een goede schoolopleiding te
ontvangen.
Door het initiatief van de voorzitter Jan Smit van voetbalclub Heracles in Almelo stond het
afscheidsspel van Kwame Quansah vol in het teken van deze school. Gelukkig is een deel van
de opbrengst voor Stichting Straatkinderen Ghana en komt het zo Shepherd’s Heart ten
goede. De entree van de toeschouwers was vrij. Ze konden zelf besluiten welk bedrag ze
wilden doneren. Bovendien werden na de wedstrijd diverse items geveild.
In volgende nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte van de vorderingen en het
ingezamelde geld.
Inzet van de donaties
Graag willen we jullie nog verduidelijken hoe we met de donaties omgaan. Minstens vier
keer per jaar krijgen we een budget van de aanvallende kosten in de verschillende
taakgebieden van Shepherd's Heart. Aan de hand van dit budget worden de daarvoor
benodigde financiële middelen van Stichting Straatkinderen Ghana en de Kirchengemeinden
Barrien, Heiligenfelde en Syke beschikbaar gesteld. Bovendien zijn we met het bestuur van
Shepherd's Heart in gesprek, welke plannen er zijn, wat deze bewerkstelligen en hoe we deze
samen kunnen omzetten. De informatie loopt over Kerstin Hense-Buisman en Georg Buisman
en komt dan in de ondersteuning van het werk van Shepherd's Heart terug. Tevens gebeurd
het soms dat er ter plekke in Accra een spontane donateur gevonden word, welke dmv een
betaling aan Stichting Straatkinderen Ghana het specifieke doel ondersteund.
Rock4Ghana 2014
De plannen voor Rock4Ghana 2014 op 15 November 2014 in het Dorfgemeinschaftshaus
Heiligenfelde nemen concrete vormen aan. De bands PARA:NITE en THE MILLERS als ook DJ
Sören zijn bereid deze avond kosteloos op te treden. Door sponsors en met de steun van het
team van het Dorfgemeinschaftshaus en vrijwilligers wordt weer een behoorlijke opbrengst
verwacht die het werk van Shepherd's Heart ten goede komt.
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Wij willen onze regelmatige donateurs van harte danken voor hun deels jarenlange steun.
Ook alle anderen donateurs danken we hartelijk in de naam van Shepherd’s Heart in Accra.
We wensen u en jullie een mooie zonnige zomer toe.
Met vriendelijke groeten,
Georg Buisman
Afgevaardigde van de Michaelskirche
Heiligenfelde

Kerstin Hense-Buisman
Voorzitter Stichting Straatkinderen Ghana

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spendenkonten der Kirchengemeinde Heiligenfelde:
Kreissparkasse Syke
IBAN: DE64291517001140010669
Papierform: DE64 2915 1700 1140 0106 69
BIC: BRLADE21SYK (Syke)
Volksbank Syke
IBAN: DE40291676248124702800
Papierform: DE40 2916 7624 8124 7028 00
BIC: GENODEF1SHR (Syke)
Stichwort: Shepherds Heart of Stichting Straatkinderen Ghana/ Shepherd’s Heart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekening van Stichting Straatkinderen Ghana in Nederland:
Rabobank Hoeksche Waard
BIC

RABONL2U

IBAN

NL35RABO0131856472

tnv Stichting Straatkinderen Ghana, Postbus 1596, 3260 BB Oud-Beijerland, Nederland
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ev.-luth. Michaelskirchengemeinde Heiligenfelde
Heiligenfelder Straße 5
28857 Syke
Duitsland
Georg.Buisman@googlemail.com
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Stichting Straatkinderen Ghana
Postfach 1596
3260 BB Oud-Beijerland
Nederland
k.hense@straatkindghana.org

