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Beste mensen!
De laatste nieuwsbrief extra 2014 was waarschijnlijk voor velen ontnuchterend. Wellicht dat
sommigen zich afvragen waarom hij/ zij ondersteunt en het gebouw dan in de kortste tijd plat
wordt gewalst. We willen nog een keer duidelijk maken dat de kindergarten een belangrijk project
is geweest en dat we graag voor de mensen daar in het slumgebied in de buurt van het
gemeentecentrum weer een gebouw willen oprichten. Door onze lokale partner in Ghana worden
er nog steeds gesprekken gevoerd met het stedelijk beheer. Toch is dit niet het enige project dat
door Shepherd’s Heart wordt ondersteund, het is echter wel een van de vele belangrijke projecten.
Hier een opsomming van alle projecten waarin Shepherd’s Heart mensen ondersteund:
School in Saboba
De school die in Saboba – in het noordoosten van Ghana – door Shepherd's Heart werd gebouwd is
sinds het schooljaar 2013/2014 operationeel. Met Rock4Ghana 2013 hebben we bij wijze van
spreken het openingsfeest gevierd. Het werk verloopt heel goed. De school bestaat uit een
kindergarten (voorschool) en de eerste klassen. In deze klassen worden ook oudere kinderen
geschoold die tot nu toe geen mogelijkheid hebben gehad om een school te bezoeken.
Om de volgende klassen ook te kunnen garanderen zal de school stuk voor stuk worden uitgebreid.
Zo krijgen de kinderen die daar werkelijk aan het eind van de wereld leven weer een
toekomstperspectief. Dat willen we in het bijzonder ondersteunen en zodoende is de opbrengst
van Rock4Ghana 2014 hiervoor bestemd.
Naaiatelier
In het naaiatelier in Accra wordt verder gewerkt. De jonge vrouwen worden als naaisters opgeleid.
Ze krijgen de mogelijkheid hun zelfvertrouwen te versterken om zodoende zelf in hun
levensonderhoud te kunnen voorzien.
Kappersopleiding
Ook de kappersopleiding gaat verder. De stagiairs die inmiddels in het tweede leerjaar zijn maken
het goed. De eerste groep heeft hun opleiding al afgerond. Dit is de tweede groep. Een van de
meiden is zwanger geraakt en moest haar opleiding voorlopig afbreken. Ze wordt verder
ondersteund en kan haar opleiding later weer oppakken. De jonge vrouwen zijn consequent en
benutten elke kans die hun wordt geboden. Van diegene die de opleiding hebben afgesloten zijn
enkele teruggekeerd naar hun dorp en werken daar als kapster. Andere hebben een baan in Accra
gevonden.
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Foster Care
De kinderen in de Foster Care op de begane grond van Thomas huis maken vooruitgang op school.
Daniel Kwaku die er is opgegroeid gaat nu naar een Senior High School en woont in het internaat
van de school.
Sanitaire voorzieningen
De sanitaire voorzieningen in het Art Center en in Saboba zijn door de bouw van toiletten
verbeterd. Een ruimte dient ook als wasruimte. De voorzieningen dragen er ook aan bij dat de
kinderen en leraren hun behoeften niet in de omgeving moeten doen.
Jongerengroepen
De jongerengroepen in de twee stadsdelen zijn verder actief.
Families en pleegfamilies
Vanuit Shepherd's Heart worden kinderen en jongeren in hun families of pleegfamilies
ondersteund. Daardoor kunnen ze naar school gaan. De meesten lukt het daarna om een opleiding
te volgen of ze gaan zelf naar de universiteit.
Micro kredieten
Enkele personen worden als nodig met behulp van micro kredieten ondersteund zodat ze
zelfstandig een bedrijfje kunnen starten en hun levensonderhoud kunnen verdienen.
Voetbalclub
De voetbalclub van Shepherd's Heart, Shepherd’s Vineyard FC, traint twee keer per week en gaat
vanaf 2015 deelnemen aan de competitie in de derde divisie.
Straatkerk
In de straatkerk verzamelen zich mensen die op straat leven om godsdienst met elkaar te vieren.
Daartoe behoren ook bijbellessen en de pastorale zorg en begeleiding van mensen die in de arme
gebieden van Accra leven.
Dorp Manchie
Manchie een dorp in het noorden van Accra wordt door Shepherd's Heart ondersteund.
Bovenstaand overzicht maakt duidelijk dat de begeleiding en ondersteuning van Shepherd’s Heart,
die door de Kirchengemeinden Heiligenfelde, Barrien und Syke in Duitsland en door Stichting
Straatkinderen Ghana in Nederland tot stand komt, en sinds meer dan 12 jaar (Kirchengemeinde
Heiligenfelde) en 8 jaar (Stichting Straatkinderen Ghana) actief is, niet tevergeefs is, maar écht iets
voor de mensen betekend heeft en zal betekenen.
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Ieder kind krijgt door het volgen van onderwijs weer een toekomst perspectief, en de volwassenen
die in hun eigen levensonderhoud en dat van hun families kunnen voorzien, krijgen weer een
gevoel van eigenwaarde en daarmee ook weer hoop voor de toekomst.
Helaas heeft ook Ghana te maken met de economische crisis. De lopende kosten voor bijvoorbeeld
water en elektriciteit zijn aanzienlijk gestegen. Prijzen van voedsel zijn in het afgelopen een jaar
verdubbeld door de inflatie van de Cedi. De verschillende projecten lopen verder maar het is te
merken dat ook hier de kosten aanzienlijk toenemen.
Wij willen u graag hartelijk voor uw steun in het afgelopen jaar danken en een gelukkig en
gezegend Kerstfeest wensen als ook een gezellige jaarwisseling. We hopen ook in 2015 weer op uw
steun te mogen rekenen!
Met vriendelijke groet,
Georg Buisman
Beauftragter der Michaelskirchengemeinde
Heiligenfelde

Kerstin Hense-Buisman
Voorzitter Stichting Straatkinderen Ghana

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekening van Stichting Straatkinderen Ghana in Nederland:
Rabobank Hoeksche Waard
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