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Beste mensen,
Ghana was het doel van deze reis: Wij, een reisgroep van zeven mensen vanuit de kerkgemeente in
Heiligenfelde (Duitsland), gingen in de tweede septemberhelft op reis naar Accra. Ons doel was de
verschillende werkgebieden van de christelijke niet-gouvernementele organisatie Shepherd's Heart
te leren kennen. De leider van Shepherd’s Heart Thomas Okyere kwam ons ophalen op het
vliegveld en begeleidde ons tijdens de gehele reis. Had hij tussendoor vanwege zijn werk geen tijd,
dan was zijn dochter Hannah of zijn werknemer Lovetta met ons op stap. Daardoor werden er voor
ons steeds weer persoonlijke ontmoetingen op straat en in scholen mogelijk.
Een voorbeeld waar mensen op straat hulp ontvangen
Shepherd's Heart ondersteunt straatkinderen financieel die geen kans
op een schoolopleiding zouden hebben. Op welke manier gebeurt
dit?
Vrijdag ontmoetten we Julie, een moeder van vijf kinderen die geen
onderkomen voor haar familie had. Dat betekent: Deze vrouw, maar
ook haar kinderen waren continue in gevaar.
Shepherd's Heart heeft bereikt dat de familie ‘s-nachts in de ingang
van de school kunnen overnachten zodat ze beschut zijn. De school
is door een omheining beveiligd. De
kinderen kunnen naar deze school
gaan. Voor deze
overnachtingsmogelijkheid en het schoolbezoek heeft de
vrouwelijke schoolleider toestemming gegeven. Het schoolgeld, de
schooluniformen en het leermateriaal worden door Shepherd's
Heart betaald. Zo hebben de kinderen een kans op een
schoolopleiding. Daarvoor worden de donaties ingezet. Een vorm
van individuele steun met een grote en duurzame werking.
We konden met de moeder en sommige kinderen praten en de
vreugde en dankbaarheid van deze familie ervaren.
De foto‘s – boven: Rechts de moeder van de vijf kinderen, links de vrouw die een klein business heeft. - Onderaan:
kinderen die met hulp van Shepherd's Heart de school kunnen bezoeken samen met Thomas Okyere

Voetbal team
Twee teams van F C Vineyard, de afdeling voetbal van
Shepherd's Heart, hadden op zaterdag ochtend voor de
bezoekers een vriendschappelijke wedstrijd ingelast.
Voor de bezoekers uit Duitsland werden stoelen
gebracht en bescherming voor de zon opgezet. De teams
voetbalden bij grote hitte met passie en inzet op een
eenvoudige veld direct aan het strand achter de duinen.

Voor ons voelbaar dat deze mogelijkheid om te voetballen bij
de jonge mensen een gevoel van zelfwaarde betekent. Trots
lieten de leiders Charles Afriyie und Thomas Opoku Ahin een
trofee van een eerste plaats vanuit 2016 zien dat tijdens en
tornooi met 16 teams werd gewonnen. En het mooiste: ook
kinder- en jeugdteams horen bij FC Vineyard en waren er aan
de rand van de plaats bij. Belangrijk werk dat voor een zinvolle
vrijetijdsbesteding zorgt.
De foto’s – boven: de teams in actie – Rechts: de trofee van 2016 – van
links: Charles Afriyie, Thomas Okyere en Thomas Opoku Ahin

Godsdienst op straat
Op zondag bezochten we de straatkerkdienst, die er regelmatig door
Shepherd's Heart wordt gehouden. Yaa leidde de gemeente samen
met anderen. Omdat het in de ochtend heftig had geregend, waren er
maar ongeveer 25 mensen die op straat leven en deels in een rolstoel
zitten. Mathew van Shepherd's Heart hield een sterkende preek
waarin hij benadrukte dat
ook diegene die zich als
arm zien waardevolle
mensen zijn. Het werd voor
ons voelbaar dat door de
zorg van geestelijk welzijn
Shepherd's Heart door
praktische hulp en financiële ondersteuning er juist voor
deze mensen is en hun ondanks de lastige levenssituatie een gevoel van attentie en veiligheid biedt.
De Fotos – boven: Mathew tijdens de preek – Rechts: Jannick
interviewt een meisje dat naar de straatkerkdienst is gekomen

Reis naar het noordoosten van Ghana
Er was ook de bijzondere wens die we hadden en die
in vervulling ging. We bezochten Saboba waar door
Shepherd's Heart met ondersteuning van donaties een
school heeft gebouwd. Saboba ligt ver in het noorden,
vanuit Tamale ongeveer 200 km naar het oosten, net
voor de grens van Togo. Het district Saboba heeft
ongeveer 65.000 inwoners.
Het was een zware reis vanuit Tamale. En in
verband met missende overnachtingsmogelijkheden moesten we dezelfde avond nog
terug. Met een kleine bus gingen we vroeg in de
namiddag op weg. Pas om een uur of 16 uur
kwamen we op school aan. Hoewel de school al
gesloten was, werden we door een grote groep van
scholieren, leraressen en leraren opgewacht. We
kregen te horen van welk groot belang de school is
voor de arme dorpen in de omgeving, die vooral
tijdens de droogteperiode regelmatig voedsel
tekorten hebben. Na de zomervakantie is de
school pas weer begonnen, de scholieren die
geslaagd waren, gingen door naar de volgende

school, waardoor de
Jaargangen eerder
nog niet allemaal
volledig aanwezig
waren.
Aansluitend reden
we met de kleine bus
op smalle wegen die
in principe niet voor
het voertuig zijn
gemaakt naar een
afgelegen dorp. Dit
duurde drie kwartier
tot we aangekomen
waren. Daar is door
Shepherd's Heart en
de dorpsgemeenschap met donaties een kindergarten ontstaan. Deze biedt de kinderen de
mogelijkheid zonder lange en gevaarlijke wegen naar de kindergarten te gaan. Ook daar werden we
weer zeer vriendelijk ontvangen. De kinderen lieten ons
hun werk zien en zongen een paar liederen. En het werd
ons duidelijk hoe dankbaar de families voor deze
mogelijkheid zijn.

Het werk van Shepherd's Heart werpt in Saboba en de
dorpen Sajigbali en Liwalbu, waar nog een kindergarten
is gebouwd, zijn vruchten af. In Sajigbali zorgen
Elizabeth Nyilyal en Mary Brinal voor de kinderen en in
Liwalbu gebeurd dit door Francis Danah.
Na een zware terugreis kwamen we diep in de nacht weer in Tamale aan.
De foto‘s – leraren en scholieren Saboba – op weg naar de kindergarten in Sajigbali, distrct Saboba – de kinderen met
hun leraressen

Jongerenwerk
Donderdagavond ontmoetten we de leiders van de
jongerengroep in Kokomlemle. Bijbelwerk, uitwisseling,
begeleiding en ondersteuning van de ongeveer 70
groepsleden staan hierbij centraal.
De nieuwe grond voor een school in Accra
In Afiaman, een stadsdeel van Accra, plant Shepherd's
Heart de bouw van een school. Langs de ene kant van de vierbaansweg N6 die richting Kumasi gaat
ligt dit deel van Accra waar armoede de overhand heeft. Aan de andere kant is er een markt en een
nieuw stadsdeel van Accra ontstaan. Ook op de markt leven veel mensen in armoede die het bezoek
aan school voor hun kinderen niet kunnen betalen. Voor deze kinderen zal deze school worden

opgericht. Het mooie: deze kan, afhankelijk van de
financiële mogelijkheden, in meerdere stappen worden
gebouwd, waarbij de al gebouwde delen van de school
al met leerlingen worden gevuld. Elk jaar kan de school
starten met de kindergarden en met steeds nieuwe
jaargangen groeien. Nelly Kwame Nelson, de architect,
overhandigde de bouwtekeningen en de schatting van de
kosten.
Foto – De architect aan de rand van het grond

Shepherd's Heart
De NGO Shepherd's Heart moet bij de regering regelmatig weer opnieuw de status aanvragen.
Vanuit het bestuur heeft ook Amina ons gedurende de reis begeleid. Ook zij werkt op vrijwillige
basis. In Accra wonen inmiddels ruim 4 miljoen mensen. Twee keer zoveel als tien jaar geleden.
Door het grote inwonersgetal is de levensstandaard in de arme delen en slums in de laatste jaren
steeds verslechterd. Het werk van Shepherd's Heart kan maar een begrenst aantal mensen bereiken
maar voor deze mensen is er duurzame ondersteuning. Door school- en beroepsopleiding wordt het
fundament gelegd naar een toekomst en beroep – en daarmee een mogelijkheid om aan de armoede
te ontsnappen.
Als bezoekers hebben wij de grote betekenis en de werking van dit werk ervaren. We konden zien
hoe de donaties vanuit Duitsland en Nederland naar Shepherd's Heart gaan en kleine en grote
dingen bereiken. We zijn overtuigt en willen graag onze omgeving informeren zodat ook verdere
stappen naar hulp en begeleiding van mensen op straat en in arme gebieden mogelijk wordt. Naast
de regelmatige ondersteuning van scholieren, die een grote uitgave zijn, zal nu ook het bouwproject
„School in Anaman“ worden ondersteund. We zouden heel erg blij zijn als dit ook door velen in
Duitsland en Nederland zo wordt gezien en mensen hierin
willen bijdragen. We zijn dankbaar voor de tijd in Ghana,
voor de vriendelijke ontvangst daar, de nabijheid en
openheid die we mochten ervaren. Dit geldt ook voor
Thomas Okyere en iedereen die bij Shepherd's Heart werkt.
Maar we waren ook verbaasd en onder de indruk van de
spontane ontmoetingen die in de arme gebieden en slums
mogelijk werden.
Namens de bezoekersgroep uit Heiligenfelde
Georg Buisman
van links:Georg Buisman, Horst Hickmann
Jannick Helms, Kathrin Unger-Stroteich,
Kim Neubert, Monika Hickmann, Frauke Theuer

Over jullie steun van Shepherd's Heart door donaties zouden we blij zijn!
Hier ter informatie
Spendenkonten der Kirchengemeinde Heiligenfelde: Stichwort Shepherd's Heart
Kreissparkasse Syke: IBAN DE64291517001140010669, BIC BRLADE21SYK
Volksbank Syke: IBAN DE40291676248124702800, BIC GENODEF1SHR
Rekening voor donaties van Stichting Straatkinderen Ghana in Nederland
Rabobank Hoeksche Waard: IBAN NL35RABO0131856472, BIC RABONL2U
Stichtwort: Stichting Straatkinderen Ghana

