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Beste mensen!
Hier de eerste nieuwsbrief van 2018! Hierin komen een aantal werkgebieden van
Shepherd's Heart aan bod. Steeds gaat het weer om opleiding die zo belangrijk is in
Ghana. Achter de vrijwillige inzet staat de christelijke motivatie van de actieve
medewerkers in Ghana.
Nieuwbouw school in Accra
Tijdens het bezoek van de
reisgroep uit Heiligenfelde in
september 2017 was de
grove planning voor de

nieuwbouw van een school van Shepherd‘s Heart al
bekend. Deze school zal in Afiaman worden gebouwd. Dit
is een
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stadsdeel in het noorden van Accra. Het
eerste ontwerp werd nog een keer
bewerkt en met toestemming van het
bestuur van Shepherd’s Heart verfijnd.

In het begin van het jaar hebben we het
eerste bedrag voor de start van de bouw naar Accra gestuurd. Dit bedrag was
samengesteld uit de opbrengst van Rock4Ghana 2017 en een donatie van Stichting
Straatkinderen Ghana. Zo konden in februari de eerste voorbereidende
werkzaamheden beginnen. Dit gaat handmatig en stapje voor stapje. Inmiddels zijn de
eerste stenen gemetseld.
Shepherd‘s Heart is vol vertrouwen om deze uitdaging van een nieuwbouw met dit
bouwproject aan te gaan. Zo ontvangen kinderen die rond en op de markt van Afiaman
thuis zijn binnenkort de mogelijkheid om naar school te gaan.
Duidelijk is: dit bouwproject vraagt een grote inzet in Accra zelf maar ook een brede
steun van mensen uit Nederland en Duitsland voor wie dit belangrijk is.
Jongerengroepen van Shepherd‘s Heart
Een bijzondere tak van Shepherd‘s Heart is het werken met kinderen en jongeren in
twee stadsdelen van Accra. Een groot aantal Jongerenwerkers bekommeren zich om de
pubers. Ze worden met het christelijke geloof groot gebracht. Daarnaast is er bijbelwerk
en voeren zij met elkaar thematische gesprekken. De groepsbijeenkomsten dienen ook
ter ondersteuning bij het dagelijkse leven, waarin vragen over hygiëne, gezondheid en
seksuele voorlichting gesteld mogen en besproken worden. De gevaren in een
miljoenen stad en de problemen die vooral meiden hebben, worden duidelijk
aangesproken. Deze bijeenkomsten zijn in de stadsdelen Kokomlemle en Darkuman.
De reisgroep uit Heiligenfelde heeft in september 2017 met de jongerenwerkers
afgesproken. Deze vertelden over hun bijeenkomsten die in de avonduren in een school
gebouw plaatsvinden. Tijdens de ontmoeting lieten de vrijwilligers merken met welke
inzet zij zich om de kinderen en jongeren bekommeren, deze serieus nemen en leren de
medemens te waarderen.
Er vinden elke drie maanden bijeenkomsten voor de medewerkers plaats die de
groepen leiden en begeleiden. Ze steunen elkaar door problemen met elkaar te delen
en samen naar oplossingen te zoeken.
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Polio
Poliomyelitis is helaas nog steeds een probleem in delen van de
stad Accra waar veel mensen in armoede leven. De achtergrond: In
Ghana zijn er inentingen tegen polio. Desalniettemin is door de
armoede en de onwetendheid de inenting vaak niet bereikbaar. De
groep uit Duitsland ontmoette bij het oude treinstation een meisje
dat door polio getekend was en zich alleen met een eenvoudige
loophulp moeizaam vooruit kon bewegen. Ze werd door haar
grootmoeder op het treinstation verzorgd. Een andere ontmoeting:
Tijdens de straatkerk zat er een meisje tussen het publiek. Zij zat
met kromme benen op de schoot van haar grootmoeder die zelf
ook in een rolstoel zat. Voor beide kinderen is er een leven in
armoede en bedelarij voorbestemd.
Om dit te voorkomen vroegen de bezoekers uit Heiligenfelde of Thomas Okyere vanuit
Shepherd’s Heart navraag kon doen voor een eventuele orthopedische ondersteuning.
Tegelijkertijd vroegen ze of voor deze beide kinderen later een schoolbezoek mogelijk
zou zijn. Shepherd's Heart wil er graag voor zorgen dat beide kinderen hopelijk
binnenkort een beter toekomstperspectief zullen hebben.
Steun voor schoolkinderen op straat gaat verder
Parellel met de nieuwbouw loopt de financiële ondersteuning vanuit Nederland en
Duitsland verder zodat kinderen die op straat wonen naar school kunnen gaan.
Gezamenlijk zorgen we ervoor dat er drie keer per jaar geld naar Accra wordt
overgemaakt. Hannah, de dochter van Thomas Okyere, bekommert zich er intensief om
dat rond 70 kinderen en jongeren schoollessen mogen bezoeken. Het schoolgeld wordt
betaald en de nodige schoolkleding en schoolmaterialen worden verzorgd. Daarnaast is
de levensonderhoud verzekerd.
Studie Ashley
Door de steun vanuit Eibenstock in het Erzgebirge is er naast de donaties voor de
schoolnieuwbouw het schoolgeld voor een jonge vrouw in Accra ontvangen die nu de
mogelijkheid heeft te studeren. Ze zit inmiddels in het tweede semester.
Dankuwel!
Hartelijk dank aan iedereen die met hun financiële bijdragen het goede werk van
Shepherd‘s Heart erkennen en sterken. Deze dank geldt vaste en eenmalige donaties
maar ook de Deutschen Evangelischen Gemeinde Rotterdam, de Evangelischen Freien
Gemeinde Sandkrug en de Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Barrien,
Eibenstock en Syke (Duitsland). Daarnaast de Wereldwinkel in Bruchhausen-Vilsen, de
vrijwilligers die sinds 2010 jaarlijks Rock4Ghana doorvoeren en het bedrijf teamdruck,
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die ons sinds jaren nieuwsbrieven, flyers, plakkaten en banner kosteloos ter beschikking
stellen.
Collecties en donaties i.v.m. bijzondere diensten zijn net zo behulpzaam als concerten
waar mensen zonder gage optreden en de opbrengst Shepherd's Heart ten goede komt.
Fantasie is zonder grenzen. En attentie: Het volgende Rock4Ghana wordt gepland:
Zaterdag – 3 november 2018!
Daarbij zijn weer: De BIG Band van het Gymnasiums Syke onder leiding van Jutta
Röscher om 15.00 uur met ‘Kaffee und Kuchen’. In de avond staat DJ Sören weer om
21.00 uur bereid!
Jonge mensen die in slechte omstandigheden leven ontvangen het belangrijkste goed
voor een betere toekomst: Opleiding. En daarmee dragen wij er allemaal aan bij dat er
hoop ontstaat en kansen op een beroep worden geopend.
Dank daarvoor!
Met hartelijke groeten – ook namens Thomas Okyere, de leider van Shepherd's Heart,
Georg Buisman
Beauftragter der Michaelskirchengemeinde

Kerstin Hense-Buisman
Voorzitter
Stichting Straatkinderen Ghana
Niederlande
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