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Beste donateurs van Shepherd's Heart!
Beste mensen!
Of het nu de (lokale) overheid of ontwikkelingsorganisaties zijn, wat door hen benadrukt
wordt is duidelijk: De sub-Sahara landen moeten in hun structuur worden gesterkt, zodat ze
duurzaam worden en mensen hun omgeving niet hoeven te ontvluchten. Een belangrijk punt
hierbij is jonge mensen ter plekke een school- en werkopleiding te bieden. Alleen op deze
manier krijgen ze een beter toekomstperspectief.
Dit is ook een van de basistaken, die de christelijke NGO Shepherd's Heart zich tot doel heeft
gesteld. Dit werk gebeurt in Ghana alleen door vrijwilligers en door inzet van verschillende
hulporganisaties. Daarbij hoort ook dat het werk tegenover de regering moet worden
verantwoordt en dat het aantoonbaar om sociale projecten gaat.
In de laatste nieuwsbrief hebben we over de
regelmatige steun aan kinderen uit families met een
sociaal zwakke achtergrond geschreven. Zij krijgen
door Shepherd's Heart de mogelijkheid tot het volgen
van een opleiding. Door deze berichten krijgt de
behoefte, maar ook de verrichte hulp een gezicht.
Een volgende stap is al gezet. Er worden nieuwe
schooluniformen genaaid voor Kinderen in Saboba.
George Bingrini heeft in Accra inmiddels de stof
gekocht zodat in de aanstaande weken schoolkleding
kan worden genaaid. Dit gebeurt in Saboba zelf zodat
dit gelijk ook weer zelfredzaamheid is.
In Eibenstock (Duitsland) in het Erzgebirge zijn de
voorbereidingen voor een familieconcert in volle gang.
Dit concert zal op 11 maart in het Gemeindehaus,
plaatsvinden. Er wordt een mooi muziekprogramma
met werken van Purcell, Vivaldi, J. S. Bach, Elgar,
Haydn en anderen vooegedragen. Lutz Fries zal met
foto’s over het werk bij Shepherd's Heart berichten. De
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entree is vrij maar er wordt vriendelijk om een donatie voor het werk in Ghana gevraagd. Na
een Kerstinzameling in de evangelischen Stadtkirche in Eibenstock komt er nu weer een
bijdrage tot ondersteuning voor het belangrijke werk van Shepherd's Heart.
In Heiligenfelde zijn de voorbereidingen voor Rock4Ghana 2017 op 4 november a.s. in volle
gang. Na het optreden van het Moderne Orchester afgelopen jaar zal nu de Big Band van het
Syker Gymnasium in de namiddag om 15.00 uur een benefiet concert geven. Naast het
nuttigen van Kaffee und Kuchen zal er weer een bijzonder muzikale belevenis ontstaan, zal er
over het werk van Shepherd's Heart worden bericht en de financiële basis voor de verdere
zelfredzaamheid van het project worden uitgebreid.
Na de goede ervaringen van het afgelopen jaar nodigt DJ Jockel iedereen op 4 november om
21.00 uur uit voor een nieuwe Rock4Ghana-Nacht. Ook hiervan gaat de opbrengst naar het
werk van Shepherd's Heart. Het ‚Dorfgemeinschaftshaus‘ en de ‚Schützenverein
Heiligenfelde‘ maken het mogelijk dat de ruimtes ons voor deze actie kosteloos ter
beschikking staan. Om het een succes te laten worden zullen veel vrijwilligers hun handen uit
de mauwen steken.
Nog iets belangrijks: Van het geld dat wordt gedoneerd staat elke cent het werk van
Shepherd’s Heart tot beschikking. En dat wat voor de zelfredzaamheid nodig is besluiten de
vrijwilligers in Ghana zelf. Zij weten immers het beste waar hulp nodig is.
Hier volgen nu de actuele berichten van de kinderen en jongeren die door Shepherd’s Heart
school of opleiding kunnen volgen.
Trudy – ook bekend als Maa T – en haar broeder leven bij hun tante
in Accra. Trudy’s resultaten op school waren de laatste tijd zwak. Ze
voelde zich ongelukkig. Eerst had ze besloten school te verlaten en
werd door haar tante geprikkeld om een handel te leren. Nu is ze
gelukkig door bemoediging en
overtuiging terug in klas 5.
Waarschijnlijk was de reden van de
steeds minder goede resultaten dat
ze haar tante veel bij de verzorging
van de familie moest helpen.
Haar broeder Lord houdt van de
school en zit nu in klas 3.

De familie Deh (links) bestaat uit
Mavis, 14 jaar oud, Grace, 12, en Mercy, 9 jaar oud. Het gaat
redelijk met de familie. Mercy heeft een spraakstoornis
waardoor ze haar leeftijdsgenoten iets achter loopt. Dit is de
reden dat ze nog in klas één zit. De familie woont in Adriganor
in Accra.
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Nathaniel Ntumy (links) gaat goed vooruit op school. Hij is
scholier in een internaat in de Akuapem Mampong Junior
Highschool. Zijn familie woont in Fotobi. Dat is een dorp in de
Eastern-Region in Ghana. Hij heeft drie broers en zussen.

Angel Yaya Romek (rechts) is 11
jaar oud en gaat naar de eerste
klas van de Junior High School in
de Devine Moming Glory School
in Accra. Ze komt uit Kumasi en
ging daar naar school. Omdat ze
daar niet meer kon wonen,
moest ze ook van school
wisselen. Ze woont nu samen met haar moeder in Antiaku,
een voorstad van Accra.

De twee tweeling paren Cyril en Cecil en Regeal en Raphael
(links) wonen met hun grootmoeder en tante in Awoshie. Ze
komen goed vooruit op school en ook thuis gaat het goed.
Beide herhalen wel het schooljaar om te kijken of ze hun
resultaten nog kunnen verbeteren.
Rechts zijn Isaak en Kingsley
met hun familie in Glife te zien.
Kingsley zit nu in de derde klas
van de Junior High School. Elke
dag moeten beide zeer vroeg
het huis verlaten om naar
school te gaan. In verband met de grote afstand zijn ze pas
laat in de avond terug. Isaak verwacht zijn examen, zodat hij
door kan gaan naar een school
van zijn keuze.

Links staan vijf van de zes
kinderen van de familie Owusu
op de foto. De oudste is
Theresa. Ze is 15 jaar oud. Op school komen alle vijf goed
vooruit. De familie werd in december hun huis uit gezet. Ze
wonen nu voorlopig in een school naast het station in Accra.
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Wij in Nederland en Duitsland zijn de individuele donateurs, de zakenmensen in Heiligenfelde
en eromheen en de evangelischen Kirchengemeinden in Barrien, Eibenstock, Heiligenfelde,
Syke en Rotterdam (Deutsche Evangelische Gemeinde) heel erg dankbaar voor de langdurige
ondersteuning van het werk van Shepherd's Heart. Dat is zeker geen vanzelfsprekendheid. En
we zijn trots op diegene in Ghana, waaronder Accra, Manchie en Saboba, die zich
onvermoeibaar inzetten om de leefomstandigheden van mensen te verbeten die aan de
schaduwkant van de maatschappij staan.
Met hartelijke groeten ook van Thomas Okyere, de leider van Shephard's Heart,
Georg Buisman

Kerstin Hense-Buisman

Beauftragter der Michaelskirchengemeinde
Heiligenfelde, Duitsland

Voorzitter Stichting Straatkinderen Ghana
Nederland
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