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Beste mensen!
Waardevolle dagen begin november liggen achter ons. Rock4Ghana 2015 zou op 7 november 2015
plaatsvinden. Daadwerkelijk kon Thomas Okyere, de oprichter en leider
van Shepherd's Heart, dit jaar naar het noorden van Duitsland komen.
En niet pas, zoals het er eerst naar uitzag, op 6 of 7 november, maar al op
dinsdag 3 november. Zo was er genoeg tijd om actuele informatie uit te
wisselen, het Interview tijdens Rock4Ghana door dominee Arnim
Hermsmeyer te bespreken en de kerkdienst op 8 November met
dominee (in ruste) Georg Buisman voor te bereiden. Thomas bracht goed
nieuws vanuit Accra mee: in samenwerking met de stad zijn er
gesprekken met de chief geweest die het gebied van het Art Center
vertegenwoordigd. Hij was blij dat Shepherd's Heart er een permanent
gebouw voor de kindergarten en school wil neerzetten. De grond heeft
de omvang van ongeveer een voetbalveld. Nog voor de reis naar
Duitsland werd symbolisch de eerste schop in de grond gezet. De
contracten zijn notarieel verzekerd. Er is dus geen gevaar dat nog een keer zoals in het verleden
het gebouw kan worden weggehaald.
Shepherd's Heart is nu bezig om plannen voor het gebouw te laten tekenen en de financiële
mogelijkheden te bepalen. Zo snel mogelijk zullen de plannen omgezet worden zodat de kinderen
in het arme gebied van het Art Centre de kans op educatie krijgen.
Rock4Ghana verliep goed. Thomas opende de avond
met een Ghanese trommel. Arnim Hermsmeyer
bracht zijn blijdschap tot uitdrukking Thomas dit jaar
persoonlijk te kunnen begroeten. Hij interviewde
hem met actuele vragen over het werk van
Shepherd's Heart. In het interview bedankte
Thomas God voor de vriendschap

1

en steun die
hij
door
Heiligenfelde
en
omliggende
en Stichting
Straatkindere
n Ghana in
Nederland
ervaart. Hij
dankte voor de begeleiding van de verschillende taken die
Shepherd's Heart aangaat, en voor de financiële bijdrage. Hij
wenste iedereen Gods zegen voor de toekomst.
Na het interview traden de bands Para:nite en megaperl op die, net zoals DJ Sören,
belangeloos hun bijdrage leverden voor Shepherd’s Heart. De sfeer was goed. Er vonden
ontmoetingen en gesprekken van de bezoekers met Thomas plaats. En tussendoor kwamen er ook
regelmatig donaties in het spaarvarken terecht.
De volgende ochtend was Thomas weer om 9.30 uur in volle inzet. Georg Buisman en hij hadden
de Kerkdienst voorbereid waarin het om de vraag ging waar en hoe Gods rijk onder ons te ervaren
is. Daar waar God de eer wordt gegeven en de mensen door anderen begeleiding en
ondersteuning beleven – zij het in Heiligenfelde, in Nederland, in Accra of Saboba – is God ons
nabij. Wat de mensen in de ontmoeting met Jezus beleven wordt ook vandaag werkelijkheid.
Thomas Okyere: „Shepherd's Heart wordt zo tot zegen voor mensen die anders geen kans in hun
leven hadden gehad.“ En zo volgden vier persoonlijke voorbeelden die overtuigen hoe
ondersteuning bij de armste van de armen aankomt en hoe hun leven daardoor gaat veranderen.
Hoe de mensen hoop kunnen krijgen en een betere toekomst voor zich zien.
Hier de voorbeelden met alleen de hoofdletter van de namen om de betrokken personen te
beschermen:
„Ik vertel van C.. Zij is als baby door medewerkers van Shepheard's Heart tussen het vuilnis
gevonden. Ze werd in bescherming genomen en groeit nu begeleid in een familie op en gaat naar
school. Inmiddels is C. 10 jaar oud en een vrolijk kind. Een meisje met een goede opvattingsgave
die iets wil bereiken – nu al. Ze heeft samen met haar pleegmoeder
meegewerkt aan het maken van slippers. Daarvoor heeft ze een
certificaat gekregen dat ze goed heeft geleerd hoe de slippers met
sieraden worden versierd. Ze is immens trots!
E. heeft door Shepheard's Heart de mogelijkheid gekregen naar school
te gaan. Hij woont op straat maar hij heeft het volgehouden en is
inmiddels met school zover dat hij de eindexamens kon maken. Helaas
waren de einduitslagen niet zo goed als hij zich had voorgesteld. Nu is hij
aan het voorbereiden voor een herkansing om een beter getuigschrift te
krijgen.
T. had niet de kans gehad om een opleiding te volgen omdat de opleiding
moet worden betaald. Daarbij komt: Ze heeft ook geld nodig om te leven.
Shepheard's Heart heeft T. ondersteund. Ze heeft een kappersopleiding gevolgd. Na drie jaar
sloot ze zo goed af dat de opleidster haar voor nog een jaar heeft aangenomen. – Nu heeft ze tijd
om zich te oriënteren en na te denken waar ze later wil werken. Of dat er de mogelijkheid bestaat
zelf een kapperssalon te openen.
En dan komt nog George. Hij werd in zijn kindertijd door Shepheard's Heart begeleid en
ondersteund. Hij sloot school af met het eindexamen op het gymnasium en ging verder studeren.
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Altijd was hij verbonden met Shepheard's Heart. En toen hij werd gevraagd om in zijn
geboortedorp Saboba terug te keren om daar een school op te bouwen was het lastig voor hem
Accra en het stadsleven achter zich te laten.
Hij heeft wel de keuze gemaakt en is inmiddels getrouwd in Saboba en leidt de school van
Shepheard's Heart in Saboba waar het nieuwe schoolgebouw net voor de afsluiting staat. Hij is
heel blij omdat het al twee keer mogelijk was de salarissen van 7 leerkrachten vanuit het
schoolgeld te betalen dat door ouders van kinderen wordt betaald. Dat betekend namelijk dat de
school door de dorpsgemeenschap wordt aangenomen en zelfvoorzienend kan zijn. Voor de
ouders is het belangrijk dat hun kinderen naar school gaan. Ze willen graag een goede
schoolopleiding voor hun kinderen. Dat is meeverdient door George die inmiddels in Saboba ook
in de lokale politiek bezig is en werkelijk verantwoording neemt.”
Thomas zegt over deze voorbeelden: „Dit zijn persoonlijke ervaringen van ondersteuning door
Shepheard's Heart. Ze laten zien wat deze ondersteuning mogelijk maakt. Ik ben er heel
blij en dankbaar voor, dat dit altijd weer financieel mogelijk wordt gemaakt. Gods liefde –
het is een weerspiegeling in wat er gebeurd. Jullie hier in Heiligenfelde en omstreken zijn
diegene die met Stichting Straatkinderen Ghana in Nederland heel veel eraan bijdragen
dat wij van Shepherd’s Heart dit werk kunnen doen:
- dat straatkinderen naar school gaan
- dat jonge vrouwen en mannen een opleiding krijgen
- dat voetballers door de sport een gevoel van zelfwaarde ontwikkelen
- dat de straatkerk in Accra er mag zijn
Bedankt hiervoor!!!”
„Als eerste stap zal in Accra rond om de grond waar
de kindergarten en school zal worden gebouwd en
muur worden gezet zodat er veiligheid is voor de
kinderen en ook het gebouw. Daarna gaat het om de
bouw van de eerste schoolruimtes. Doel is: de
kinderen die anders geen morgelijkheid hebben om
een school te bezoeken krijgen er les. En de
volwassenen zullen in de avonduren de ruimtes
gebruiken als avondschool. Dit is vooral voor
vrouwen die benadeeld zijn. Vaak krijgen ze al met
14 of 15 jaar een kind en hebben geen opleiding.
Daardoor kunnen ze later geen werk vinden. Ook
deze jonge vrouwen zullen een kans krijgen.“
Het financiële resultaat van Rock4Ghana 2015 en de donaties tijdens de kerkdienst als ook
donaties die na de Kerkdienst nog werden overgemaakt dragen bij om de eerste stap van de
nieuwbouw te kunnen zetten. Ook van ons: Hartelijk dank aan al diegene die gedoneerd hebben.
Een dank ook naar Eibenstock en Sosa (Duitsland) waar de kerkgemeenten door Erntedankgaben
aan het werk van Shepherd's Heart bijdragen. Aan de wereldwinkel in Bruchhausen-Vilsen die
eveneens Shepherd's Heart een ruime donatie heeft gebracht. En de dank gaat ook naar
Nederland waar aan Stichting Straatkinderen Ghana wezenlijke geldbijdragen voor het werk
van Shepherd's Heart worden gedoneerd.
Voetbalwedstrijd van het vrouwenelftal
van SV Heiligenfelde
Heel dankbaar zijn we ook daarvoor dat de
benefietwedstrijd
van
de
vrouwennationaalmanschap van de Deutschen Post
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tegen het vrouwenelftal van Sportverein Heiligenfelde op 6. September plaats kon vinden. 1.000,€ werden met deze actie opgehaald. Daarnaast gaat deze dagen een pakket van de Deutschen Post
met wedstrijdshirts en een keyboard richting Ghana naar Thomas Okyere. Het voetbalelftal krijgt
nieuwe shirts en voor het keyboard heeft Thomas al iemand in gedachten die het kan spelen.
Bedankt!
Facebook
Shepherd’s Heart is ook op facebook te vinden:
https://www.facebook.com/ShepherdsHeartNGO .
Hier zal naast de nieuwsbrief actuele informatie openbaar gemaakt worden.
Door de steun van het werk van Shepheard's Heart in Ghana vanuit Nederland en Duitsland
wordt eraan bijgedragen dat de mensen die in armoede leven in hun land een kans op een beter
leven krijgen. Zo kan in Saboba landvlucht worden bestreden. En ook in de hoofdstad Accra kan
het dagelijkse leven waardevoller worden. Het kan een bijdrage zijn dat mensen niet vanuit
economische redenen hun omgeving verlaten omdat ze ergens anders op een beter leven hopen.
Nu zitten we in de adventstijd. We wensen iedereen rustige weken voor de Kerst, een vrolijk
Kerstfeest en een gelukkig en vredig nieuw jaar 2016 met Gods zegen.
Met vriendelijke groet,
Georg Buisman
Kerstin Hense-Buisman
Beauftragter der Michaelskirchengemeinde Vorsitzende Stichting Straatkinderen Ghana
Heiligenfelde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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