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Beste mensen!
"Little people doing little things in little places everywhere can change the world." - Gezegde der
Xhosa (Tanzania, Zuid-Afrika, Botswana en Lesotho)
Precies op deze wijze zijn de medewerkers in Ghana van Shepherd's Heart bezig waarvan wij
vanuit het verre Duitsland en Nederland het werk ondersteunen. Het jaar 2016 is bijna aan het
einde gekomen. Rock4Ghana staat al voor de deur. Deze keer op zaterdag 5 November 2016 met
een nieuw concept dat alle leeftijden wil bereiken. In de namiddag zal er een concert van het
Modernen Orchester des TUS Syke plaatsvinden. ’s-Avonds nodigt DJ Jockel met „Let's Rock“ ons
uit op de dansvloer!
Wij verheugen ons op veel mensen en goede stemming!
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De verdere ontwikkeling in Saboba
De bouw van beide kindergarden in de regio Saboba is begonnen. George Bingrini, de leider van
het project in Saboba is politiek geëngageerd en daarom sterk met de aanstaande verkiezingen in
december bezig. Hij is veel op reis en slecht bereikbaar. Daarbij komt de slechte internet
verbinding in het noorden. We hopen dat we in de volgende nieuwsbrief meer over de
vooruitgang van de bouw van de kindergarden kunnen schrijven.
Regelmatige steun in Accra
Van groot belang in het werk van Shepherd's Heart is de ondersteuning van straatkinderen, zodat
ze naar school kunnen gaan. Hun levensonderhoud moet verzekerd zijn, schoolkleding is
onontbeerlijk, materialen voor de les horen erbij en in veel scholen ook het schoolgeld.
Hanna Okyere is diegene die de kosten van de persoonlijke ondersteuning samenstelt en
doorgeeft aan Kerstin Hense-Buisman. Nadat eventuele nodige verduidelijking besproken zijn
wordt de overeenkomstige geldbedrag voor een derde van het jaar
overgemaakt.
Op deze manier wordt bijvoorbeeld Angel ondersteund. Hier op de foto
rechts worden de nodige schoolboeken overhandigd.

Ophilia (links) die door Shepherd’s
Heart werd gesteund heeft haar
school voor de zomer succesvol
afgesloten.
Voor de overbrugging van de tijd
tot het begin van haar studie werkt
ze in het reisbureau van Helgard
Travel mee.

Met de twee tweeling paren waarvan we al eerder een keer in de
nieuwsbrief I/2015 hebben geschreven gaat het goed. Ze wonen samen
bij hun tante.
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Kwesi woont sinds vele jaren in de Foster Care beneden in het huis
van Thomas Okyere. Hij werd in augustus 2001 geboren en gaat
inmiddels in de Abetifi Presbyterian Senior High School. Daar
studeert hij General Science. Later wil hij graag als ingenieur
werken.

Maa T. (links) wordt met haar broer sinds vele jaren
van twee onze trouwe donateurs in Nederland
ondersteunt. Ze is inmiddels 14 jaar oud en gaat in de
vijfde klas. Haar broer is 12 jaar en gaat in de vierde
klas. De vrouw op de foto is hun tante. Zij zorgt voor de twee kinderen en voedt ze op.
Sterke inzet voor Saboba – vier mooie concerten voor het goede doel
Samen met vijf jonge muzikanten heeft Erasmus Minchevici van de muziekschool Mauritius in
Bassum in de kerken Barrien, Syke, Heiligenfelde en Bassum mooie concerten gegeven. En
blaaskwartet met twee trompetten, een hoorn en een trombone, een zangeres en een organist
vormden het concert. Daarvoor werd tijdens de begroeting het goede doel en de inzet van de
muzikanten betoond.
Het blaaskwartet (Jenny Menger, Jakob
en Johann Günther en Erasmus
Minchevici) speelden stukken van Bach
tot Brahms, Tim Luis Kloth aan de orgel
liet de veelvoud van de orgelgeluiden
met zinnen van Bach en Collins horen en
Franziska Reese zong met haar
duidelijke stem een mooi klangbeeld.
De afsluiting was een arrangement van
Erasmus Minchevici met Somewhere
over the rainbow. Hieraan deden alle
muzikanten mee.
Het publiek bedankte zich met een
staande ovatie voor deze grote
prestatie. En de betrokkenen van Shepherd's Heart dankten hartelijk voor het initiatief en
de grote inzet, waarmee de bouw van beide kindergarden is verzekerd. BEDANKT!
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Dankgift naar aanleiding van de geboorte van een gezonde kleindochter
Voor de arbeid van Shepherd's Heart ontvingen wij een grote donatie van een echtpaar. Als dank
voor het mogen krijgen van een gezonde kleindochter hebben ze besloten om een genereuze
donatie aan ons te doen. Daardoor is het voor kinderen in Ghana mogelijk die op straat leven en
anders geen mogelijk zouden hebben om naar school te gaan. – Hartelijk bedankt!
Tot slot nog een groot BEDANKT! aan iedereen die met hun donaties helpen hulp tot zelfhulp te
bieden. Ook aan de langdurige donateurs!
Met hartelijke groeten ook van Thomas Okyere, de directeur van Shephard's Heart,

Georg Buisman

Kerstin Hense-Buisman
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Heiligenfelde
Duitsland

Voorzitter Stichting Straatkinderen Ghana
Nederland
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