Ev.-luth. Michaelskirchengemeinde Heiligenfelde
Nieuwsbrief extra september 2014

Beste donateurs,
beste mensen!
Helaas moeten we een extra editie van onze nieuwsbrief met slecht nieuws uitgeven. Op
zondag 7 september in de ochtend bereikte ons het nieuws vanuit Ghana dat de
Kindergarten in het Art Centre verwoest was; deze was, tezamen met bijna de gehele wijk,
omver getrokken / overreden door een bulldozer.
Dat was een grote schok. Zeker als je op zo’n moment ver weg bent, is het moeilijk om je
daar iets bij voor te stellen. Sander ging echter op maandag 8 september naar Ghana voor
zijn werk en kon dus snel ter plekke polshoogte gaan nemen en proberen te achterhalen wat
er nu eigenlijk gebeurd was. Op donderdag middag 11 september is Sander met Thomas
naar het Art Centre gereden om daar foto’s te maken en met de mensen te praten om een
zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gebeurtenissen.
Hij heeft vernomen dat op vrijdag ochtend 5 september de AMA (Accra Metropolitan
Assembly) de mensen in het Art Centre gewaarschuwd bleek te hebben om binnen 60 dagen
een andere verblijfplaats te zoeken, omdat er een aantal gebouwen / huizen zouden worden
afgebroken. Dit had volgens de AMA te maken met een uitbraak van Cholera die vanuit het
Art Centre zou zijn ontstaan en daarnaast het vermoeden bij de AMA dat gewapende
overvallers, drugsbendes en geld vervalsers zich in het Art Centre zouden ophouden. Hierbij
werd door de AMA gesteld dat het vooral ging om de uitbraak van Cholera in te perken en
de criminelen die zich in het Art Centre zouden ophouden te verwijderen.
Volgens een van de woordvoerders van het Art Centre die Thomas en Sander gesproken
hebben, is er die vrijdag direct door een advocaat een zaak ingediend bij de Rechter in Accra
tegen de AMA om de afbraak van deze gebouwen te verhinderen. Het argument volgens de
advocaat was o.a. dat er immers elke maand geld ingenomen wordt voor stroom en water
en zodoende worden de bewoners en woningen door de AMA erkend.
Die vrijdag is de AMA ook gedagvaard door de Rechter om op een nader te bepalen datum
voor de Rechtbank te verschijnen. Tot die tijd zou de AMA geen actie mogen ondernemen.
Op zondag ochtend echter zijn er door de AMA met bulldozers een heleboel huizen
overreden en totaal vernietigd. Daaronder dus helaas ook de Kindergarten. In de loop van de
tijd zijn er aan de Kindergarten een flink aantal gebouwen aangebouwd en de AMA
kon/wilde in deze geen onderscheid meer maken tussen de gebouwen waar de criminele
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activiteiten in plaatsvonden en de school. Buiten het feit dat er totaal geen gehoor gegeven
is aan de oproep van de Rechter is de eigen belofte van de AMA om de mensen 60 dagen de
tijd te geven ook geschonden.
Achteraf blijkt dat er daadwerkelijk wapens, munitie en vals geld gevonden zijn in
aangrenzende gebouwen. Echter, de kinderen mogen daar natuurlijk nooit de dupe van
worden! En daar gaat de AMA door deze actie totaal aan voorbij.
Een aantal journalisten die melding wilden maken van het voorval zijn gearresteerd (zie:
http://www.myjoyonline.com/news/2014/September-8th/3-joynews-tv-staff-formallycharged-with.php) en zowel de AMA als de Burgemeester van Accra proberen eea nu voor
de publiciteit te verbergen en in de doofpot te stoppen.
De Rechter is echter inmiddels door de advocaat ingelicht en hij probeert de zaak sneller
aanhangig te maken om voor de mensen (en ook de school) een compensatie regeling te
krijgen.
Voor de korte termijn is er op dit moment snellere actie noodzakelijk, de meeste mensen
hebben nu geen dak boven hun hoofd en in Ghana is het regenseizoen net begonnen.
Derhalve is er naar een snelle tijdelijke oplossing voor met name de kinderen gezocht en
voor het grootste gedeelte van de kinderen is dan ook inmiddels een tijdelijke opvang
geregeld, een deel slaapt in de Kerk en voor een deel is er opvang geregeld bij een andere
organisatie in Accra.
De bijgevoegde foto’s laten de vernietigende sporen zien die de bulldozer heeft
achtergelaten. Bovendien zijn de aan het strand gebouwde tijdelijke onderkomens te zien,
die door de bewoners met restmaterialen in elkaar zijn gezet en Thomas die geschokt is en
zich zorgen maakt omdat de ‚tenten‘ die door hoogwater en bij sterke wind aan zee bijna
continu in gevaar zijn.
Het naaiatelier, de toiletten en de douches zijn gelukkig wel bespaard gebleven!
Dit project opgeven is voor Shepherd’s Heart en voor ons hier in Nederland en Duitsland
geen optie. De Kindergarten/ de school zijn juist in dit arme gebied van Accra ontstaan, waar
mensen onder heel primitieve en deels provisorische omstandigheden leven. Zo was ook het
gebouw simpel en werd door Shepherd’s Heart zelf zonder steun van buiten opgericht. De
toenmalige leider had Shepherd’s Heart de nodige papieren gegeven met de toestemming
om te gaan bouwen. Stichting Straatkinderen Ghana en de kerkgemeenten in Duitsland
hebben bijgedragen om ervoor te zorgen dat de kinderen goed verzorgd worden, onderwijs
en een warme maaltijd per dag krijgen.
Deze kinderen hebben het onderwijs dat ze door Shepherd’s Heart krijgen hard nodig. De
Kindergarten/ de school biedt hun hoop voor de toekomst. De reacties van de mensen in Art
Centre geven aan dat er vanuit de mensen ook behoefte is om weer te zorgen dat ook hun
kinderen beschikking en recht hebben op goed onderwijs. Thomas is op dit moment in
gesprek met de AMA en de Burgemeester om de mogelijkheden te bekijken. Mondeling is er
toegezegd dat er een stuk land beschikbaar wordt gesteld om wederom een school te
bouwen.

2

Voorwaarde van Shepherd’s Heart is echter dat het dit keer een stuk land is waarbij duidelijk
aangegeven kan worden dat het een op zichzelf staand gebouw is. Dit kan bijvoorbeeld dmv
een ommuurd gebouw, of een gebouw dat uit stenen en beton wordt opgetrokken. Tevens
wil Shepherd’s Heart van te voren de toezegging dat er geen huizen, winkels of andere
gebouwen direct aan de school vast gebouwd kunnen worden, zodat deze niet wederom de
dupe kunnen worden van eventuele acties van derden.
Wij zijn hoopvol dat dit gerealiseerd kan worden en willen de verantwoordelijke personen
van Shepherd’s Heart dan ook steunen zodat ze vol overtuiging en enthousiasme de
Kindergarten weer opbouwen.
Wij houden jullie in ieder geval op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
In de hoop dat er zeer binnenkort weer enig perspectief voor de kinderen is, groeten we
jullie – ook namens Shepherd’s Heart
Georg Buisman
Afgevaardigde van de Michaelskirche
Heiligenfelde

Kerstin Hense-Buisman
Voorzitter Stichting Straatkinderen Ghana
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Zicht op de zee waar gebouwen o.a. de Kindergarten hebben gestaan. De sanitaire voorzieningen zijn gelukkig bespaard
gebleven.

Hier zijn door sommige mensen al nieuwe provisorische onderkomen gebouwd.
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