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Beste mensen!
Met deze eerste informatiebrief in het jaar 2016 willen wij van Stichting Straatkinderen Ghana in
Nederland en de Kerkgemeenten Barrien, Heiligenfelde en Syke in Duitsland iedereen van harte
bedanken die de laatste maanden het werk van Shepherd’s Heart in Ghana financieel hebben
gesteund en met gebeden en goede gedachten hebben begeleidt. De inzet van vrijwilligers van
Shepherd's Heart werpt vruchten af. Kinderen, jongeren en ook volwassenen ervaren dat ze
waardevol zijn en de mogelijkheid tot een beter leven krijgen.
Hanna Okyere organiseert voor Shepherd's Heart de begeleiding en
ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen die door hun
economische situatie geen opleiding zouden kunnen volgen. Acht jonge
mensen wordt het bezoek aan de Senior Highschool mogelijk gemaakt. Zes
families met in totaal 32 kinderen krijgen steun voor levensonderhoud en
hulp zodat de kinderen naar school kunnen gaan. Daarbij komen de kinderen
in het Foster Care van Shepherd's Heart in Spintex (Accra). Twee jonge
vrouwen willen graag in het maken van glassieraden opgeleid worden,
daarnaast zullen er drie weer een opleiding tot kapster volgen. Opleiding
betekent dat ervoor moet worden betaald. Daarnaast is er nog geld voor het
dagelijkse leven noodzakelijk, en eventueel ook voor het onderhoud van familieleden of kinderen
van de student. Ook Manchie, een gemeente in het noorden van Accra krijgt ondersteuning van
Shepherd's Heart.
De mensen die op straat leven voelen zich in de straat-kerkgemeente van Shepherd's Heart
opgenomen en beschermd. Ze krijgen begeleiding en advies. De jongeren en jonge volwassenen in
de voetbalmanschap krijgen erkenning door hun sportieve inzet.

Art Centre
De nieuwbouw van de school met kindergarden in het Art Centre naast het strand heeft
uiteindelijk geen kans meer. Er zijn grote plannen het gebied tot en toeristisch centrum te maken.
Dat betekent ook dat de bewoners van het arme gebied van het Art Centre hun woon- en
levensruimte verliezen. En het laat zien dat de chiefs die tot nu toe invloed in het gebied hadden
geen invloed meer hebben in politiek en beheer van de stad. De „eerste spade in de grond “
waarover we in de laatste nieuwsbrief hebben geschreven was dus te vroeg. De verantwoordelijke
1

personen van Shepherd's Heart zijn in overleg voor een school met kindergarden in een ander
stadsdeel om kinderen die geen mogelijkheden tot opleiding hebben te bieden daar een
schoolbezoek mogelijk te maken.
Saboba
In maart ontvingen we een uitgebreid bericht van George Bingrini die de
school in Saboba leidt. Hij legde uit dat de George Herman Academy een
christelijke school is die in het jaar 2014 in Saboba in de Northern Region
van Ghana is geopend. Deze werd opgericht om kinderen de toegang
mogelijk te maken die anders geen openbare school zouden kunnen
bezoeken. Deze school houdt een kindergarden en de Junior High School in.
De rode draad van de school is „Christi bekend maken en het leven door
opleiding verbeteren ”.
De school wordt door in totaal 85 meisjes en jongens bezocht. De Junior High School is
onderverdeeld in drie klassen. De eerste klas heeft zeven scholieren, vier jongens en drie meisjes.
De tweede klas heeft 28 scholieren waarvan elf jongens en 17 meisjes. In de derde klas zitten 32
scholieren, 22 jongens en tien meisjes. De kindergarden wordt door 18 kinderen bezocht, zeven
jongens en elf meisjes. Als het goed gaat kan het aantal scholieren binnenkort tot 300 stijgen.
Het personeel bestaat uit zes leraren. Een lerares werkt in de kindergarden, vijf leraren zijn in de
Junior High School aan het werk.
De schoolsystem wordt door interne geldmiddelen gefinancierd. Dit is schoolgeld dat door de
scholieren van de Junior High School wordt betaald. Elke scholier betaalt twintig Ghana Cedis
(GH₵20.00 = ca. € 4,60) per term (3 x per jaar). Dit is het geld waarmee de leraren worden betaald.
Elke leraar krijgt 80,- Ghana Cedis (GH₵80.00 = ca. €18,50). Per maand. Daarnaast wordt de school
door
Shepherd’s Heart ondersteund. Shepherd's Heart
wederom ontvangt donaties vanuit Duitsland en
Nederland. De kinderen die naar de kindergarden
gaan betalen niets omdat sommige van hen
weeskinderen zijn en anderen uit zeer arme families
komen.
George Bingrini beschrijft ook welke materialen
school nodig heeft om goed te kunnen functioneren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Bureau voor de leraren
Bereaustoelen voor het kantoor van de schoolleiding
Tafels en stoelen voor de lerarenkamer
Een Computer
Aansluiting van school aan de Nationale Electriciteit. Tot nu toe krijgt de school haar electriciteit van een privé
huis.
Externe motivatie – scholing van de leraren
Leerboeken voor elk kind.
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Het basisschool-examen (Basic Education Certificate Examination – BECE) vindt voor alle derde
klassers in juni plaats. 32 scholieren bereiden zich voor op de examens. Het onderzoek wordt van
de Westafrikaanse onderzoeksraad (West African Examination Council - WAEC) afgenomen. George
vraagt in de naam van alle deelnemers voor hen te bidden en aan de scholieren te denken. Hij
verwacht dat er uiteindelijk 80% van de scholieren de examens zullen halen.
Uiteindelijk stelt George vast dat het goed zou zijn de kinderen die naar de kindergarden gaan met
schoolkleding en schoenen te verzorgen. Hij stelt voor dat de school beetje bij beetje wordt
vergroot en dat de Junior High School (JHS) door een Senior High School (SHS) wordt opgevolgd.
George Bingrini bedankt hartelijk voor de ondersteuning van de bouw en de oprichting van de
school de kinderen in de regio Saboba de kans op een schoolopleiding biedt.

Sheabutter
In het jaar 2015 werd voor het eerst door het initiatief van twee
vrouwen een bodycreme uit Sheabutter ontwikkelt. Deze wordt nu door
Helgard verkocht maar de bedoeling is dat dit een taak van Shepherd’s
Heart wordt.
Benefit-concerten
Ter ondersteuning van het werk van Shepherd's Heart zijn er mooie ideeën van een kerkmusicus
van de Kerkgemeente Heiligenfelde. Erasmus Minchevici plant vier concerten met scholieren en
een voormalige scholier van de Mauritius Musikschule Bassum/ Duitsland. Bij deze concerten
waarin composities van J. S. Bach, M. Mussorgsky, S. Joplin, V. Monti en anderen worden gespeeld
is het entree vrij. Er wordt wel voor een donatie voor Shepherd's Heart gevraagd.
De data zijn:
Zondag, 22 mei om 18 uur in de Bartholomäus-Kirche in Barrien/ Duitsland
Zaterdag, 4 juni om 18 uur in de Michaels-Kirche Heiligenfelde/ Duitsland
Zaterdag, 11 juni om 18 uur in de Christus-Kirche in Syke, Duitsland
Zaterdag, 18 juni om 18 uur in de Stifts-Kirche Bassum/ Duitsland

Rock4Ghana
Het organisatieteam voor Rock4Ghana is in overleg voor een nieuw concept in 2016. Zo wordt er
na de voorlopige planning op 5 november 2016 in het Dorfgemeinschaftshaus Heiligenfelde/
Duitsland met een namiddagaanbod begonnen. Het „Moderne Orchester Syke“ gaat een concert
geven. In de avond zal DJ Jockel de muzikale vorming over nemen.

Nogmaals: Bedankt voor uw steun!
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Met de hartelijke groeten ook van Thomas Okyere, het hoofd van Shephard's Heart,
Georg Buisman

Kerstin Hense-Buisman

Beauftragter der Michaelskirchengemeinde
Heiligenfelde/ Duitsland

Vorsitzende Stichting Straatkinderen Ghana

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekeningnummer van de Kirchengemeinde Heiligenfelde/ Duitsland:
Kreissparkasse Syke
IBAN: DE64291517001140010669
BIC: BRLADE21SYK

Volksbank Syke
IBAN: DE40291676248124702800
BIC: GENODEF1SHR

Stichwort: Shepherd's Heart of Stichting Straatkinderen Ghana/ Shepherd’s Heart
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekeningnummer van Stichting Straatkinderen Ghana:
Rabobank Hoeksche Waard
BIC
RABONL2U
IBAN
NL35RABO0131856472
Stichtwort: Stichting Straatkinderen Ghana, Postbus 1596, 3260 BB Oud-Beijerland
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ev.-luth. Michaelskirchengemeinde Heiligenfelde
Stichting Straatkinderen Ghana
Heiligenfelder Straße 5
Postfach 1596
28857 Syke
3260 BB Oud-Beijerland
Duitsland
Nederland
Georg.Buisman@gmail.com
k.hense@straatkindghana.org
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