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Beste mensen,
Er is goed nieuws te melden uit Accra! Sinds kort weten we dat er door de Burgemeester van Accra
land ter beschikking is gesteld voor Shepherd’s Heart. Om alles officieel te maken was het even
wachten op de papieren, maar afgelopen week hebben we gehoord dat deze inmiddels in orde zijn
gemaakt. Binnenkort kan de muur rond het terrein geplaatst worden. Dit is belangrijk omdat op
deze wijze voor iedereen duidelijk is dat dit officiële grond van Shepherd’s Heart is en niet door
anderen mag worden bebouwd en/of bewoond. Daarna kan door ons worden begonnen met de
bouw van de nieuwe kindergarden. Deze keer willen we daarnaast ook ruimte voor de basisschool
klas 1 t/m 6 creëren. We hebben goede hoop dat Shepherd’s Heart binnenkort met de bouw mag
beginnen.
Saboba:
De foto’s uit Saboba laten de muren zien voor de drie schoolruimtes die naast het eerste
schoolgebouw ontstaan. Op dit moment wacht Thomas Okyere op de offerte die door George, de
verantwoordelijke persoon, in Saboba voor het dak, de elektriciteit en andere benodigdheden
wordt gemaakt. Dan is het aan ons het geld over te maken zodat het dak op het schoolgebouw kan
worden geplaatst.
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Opleiding jonge vrouwen:
In de Hawa Beauty Saloon volgen op dit moment twee jonge vrouwen een opleiding. Philomena
Tiwaa heeft nog zes maanden te gaan voordat ze haar examen kan afleggen. Salomey Hawa is bijna
klaar en is in afwachting om haar opleiding af te sluiten.
Twee meiden met de namen Linda en (nog een keer) Philomina willen graag ook een opleiding
beginnen. Hierbij zouden wij en zij heel blij zijn met ondersteuning.
Even voorstellen:
Deze vrolijke kinderen worden sinds drie jaar door Shepherd’s Heart gesponsord. De Awoshi
familie bestaat uit twee tweelingen. Is dat niet bijzonder? Heel triest is dat de moeder de geboorte
van de laatste tweeling niet heeft overleefd. De eerste twee zijn twee jongens met de naam Cecil
en Ceril. Zij zijn 6 jaar oud. De tweede tweeling bestaat uit een meisje en een jongen. De beide
kinderen zijn 4 jaar oud en heten Raphael en Rachel. Alle vier wonen bij hun grootmoeder.

Dit is een voorbeeld van meerdere kinderen die mede door jullie steun via Shepherd’s Heart een
kans hebben gekregen.
Facebook:
Sinds ongeveer een maand is Shepherd’s Heart ook op Facebook te vinden:
http://www.facebook.com/ShepherdsHeartNGO. Hier proberen we naast de nieuwsbrieven
actuele informatie te plaatsen. We moeten ons hier nog meer in verdiepen en hopen vooral in het
begin op jullie geduld.
Rock4Ghana:
Op zaterdag 7 november 2015 is het weer zover; dan vindt alweer de zesde editie van Rock4Ghana
in Heiligenfelde/ Duitsland plaats. Deze keer gaan er twee bands optreden. De band PARA:NITE uit
Osterholz-Scharmbeck in Duitsland was er al in 2014 bij. Dit jaar is er een andere band die bereid is
voor het goede doel Shepherd’s Heart muziek te maken. Het gaat om de band MEGAPERL uit
Hannover. Zij staan voor de eerste keer op Rock4Ghana. Ook dit jaar zal de avond worden
afgesloten door DJ Sören. Graag de datum alvast in de agenda zetten!
https://www.facebook.com/events/863624423705989/
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PARA:NITE aus Osterholz-Scharmbeck

MEGAPERL aus Hannover

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 vakantie en een zonnige zomer toe.
Met vriendelijke groet,
Georg Buisman

Kerstin Hense-Buisman

Beauftragter der Michaelskirchengemeinde
Heiligenfelde

Voorzitter Stichting Straatkinderen Ghana

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekening van Stichting Straatkinderen Ghana in Nederland:
Rabobank Hoeksche Waard
BIC
RABONL2U
IBAN
NL35RABO0131856472
Stichting Straatkinderen Ghana, Postbus 1596, 3260 BB Oud-Beijerland
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekening van de 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)
T.a.v.: Shepherds Heart of Stichting Straatkinderen Ghana
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ev.-luth. Michaelskirchengemeinde Heiligenfelde
Stichting Straatkinderen Ghana
Heiligenfelder Straße 5
Postbus 1596
28857 Syke
3260 BB Oud-Beijerland
Duitsland
Nederland
Georg.Buisman@googlemail.com
k.hense@straatkindghana.org
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