Ev.-luth. Michaelskirchengemeinde Heiligenfelde
Nieuwsbrief I/2019

Beste mensen!
Inmiddels is het eind juni 2019 en tot nu toe zijn er nog geen nieuwe berichten over
Shepherd’s Heart geweest. Dat ligt niet aan het feit dat het werk in Ghana niet verder
gaat maar dat er geen bijzonderheden te berichten waren.
Het hoofdthema van een eerdere nieuwsbrief was de support van kinderen en jongeren
die op straat of in arme omstandigheden leven. Ze krijgen via Shepherd’s Heart de
mogelijkheid naar school te gaan. Het schoolgeld, de schoolkleding en het lesmateriaal
worden betaald. Af en toe ook een steuntje in de voorziening van het
levensonderhoud. We hebben over enkele meiden en jongen geschreven maar ook
over families. Familie betekent dan in de meeste gevallen dat de moeder alleenstaand
voor haar kinderen moet zorgen omdat de vader uit beeld is. Hij heeft zich aan de
verantwoordelijkheden onttrokken. Helaas gebeurt dit heel vaak – niet alleen in Ghana.
Maar moeten de kinderen hieronder leiden? Hannah, de dochter van Thomas Okyere,
zorgt intensief voor deze kinderen en jongeren. Alleen door haar ondersteuning wordt
het mogelijk dat donaties uit Nederland en Duitsland doelgericht worden overgemaakt
zodat een schoolopleiding mogelijk is. Dit gebeurde net weer voor de derde termijn van
het schooljaar.
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Er is ook ander nieuws – mooi nieuws:
De Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung (NBU) in Duitsland heeft haar
ondersteuning voor de schoolbouw in Amasaman, een stadsdeel in Accra toegezegd.
Sinds midden februari liep de aanvraag. Daarvoor moesten door Thomas Okyere uit
Ghana drie offertes voor de bouw worden voorgelegd. Dit is gelukt! En zo heeft het
bestuur van de NBU tijdens een vergadering na Pasen de aanvraag positief beoordeeld.
Het plan voor deze bouw bestaat al langer: Shepherd‘s Heart wil een doelgerichte
opleiding voor de kinderen in een kansarm staddeel voor elkaar krijgen. Doormiddel
van support vanuit Duitsland was het mogelijk grond te kopen. Een groep bezoekers uit
Heiligenfelde, Duitsland heeft de grond in september 2017 kunnen zien. In 2018 startte
de eerste bouwfase: het voorbereidende werk met de bouw van het fundament.
Kerstin Hense-Buisman heeft in mei 2018 deze stap met haar eigen ogen kunnen zien.
Voor de actuele bouwfase „de begane grond“ heeft de Niedersächsische BingoUmweltstiftung een bijdrage van € 29.900,-- toegezegd. Met extra donaties die in de
Ev.-luth. Kerkgemeente Heiligenfelde, Duitsland binnen zijn gekomen, kan op deze
manier een grote stap in de schoolbouw worden gedaan. Een eerste bedrag is al naar
Ghana overgemaakt. Het materiaal kan worden gekocht en de bouwwerkzaamheden
kunnen beginnen.
Gepland is dat op de begane grond de voorschoolse educatie plaats zal vinden.
Daarnaast een keuken en de sanitaire voorzieningen. In de volgende bouwfases volgt
de basisschool (primary school) en uiteindelijk de middelbare school (Junior High
School). Na de voltooiing zullen ca. 350 kinderen en jongeren de school kunnen
bezoeken. Een grote stap voor dit deel Amasamans en een
dichtstbijzijnd oud dorp.
“Ook al heeft de educatie in de Ghanese politiek een hoge
prioriteit, in agglomeraties met sterk ongecontroleerde
toevlucht spelen privé scholen een grote rol“, licht de CEO
Karsten Behr de support voor het project toe.
Belangrijk is nu dat wij parallel met de bouwfase van de
begane grond de nodige financiële middelen voor de
faciliteiten van de ruimtes en de keuken ontvangen. Met
andere woorden: hiervoor vragen wij nu in het bijzonder donaties.
Stichtingsportrait
De Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung werd 1989 als Niedersächsische
Umweltstiftung door het land Nedersaksen opgericht. In het jaar 2009 werd deze na de
verdwijning van de Lotto-Stiftung met haar Förderbereich II samengevoegd. De officiële
naam is nu Niedersächsische Bingo-Stiftung für Umwelt und
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Entwicklungszusammenarbeit. De financiering
volgt sindsdien doormiddel van kansspel welke
vooral door een groot deel uit de inkomsten van
de „Bingo-Die Umweltlotterie“ binnen komen.
De Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung
ondersteunt naast de verplichte taken tevens
milieu- en natuurbehoud projecten en projecten ten gunste van
ontwikkelingssamenwerking en monumentenbescherming. De basis van het support is
duurzaamheid, vrijwillig engagement en actieve milieubehoud.
Het werk in Saboba, in het Noord-Oosten Ghanas, op school en in de kindergarden gaat
verder. De financiering van de school zelf laat zien dat
de bedrijvigheid niet van de ondersteuning van buiten
is aangewezen. De school draagt zich door gestaffelde
schoolgelden zelf. Dit voorbeeld overtuigde de
Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung, die er
waarde aan hecht dat projecten niet voor altijd op
support zijn aangewezen. Zo zal het dan ook in Accra
zijn. Zodra de dagelijkse school op gang is gekomen
zal de school zich door gestaffelde Schoolgelden zelf in onderhoud kunnen voorzien.
In Heiligenfelde lopen sinds het einde van het afgelopen jaar de voorbereidingen voor
Rock4Ghana 2019 - nu BIG Band4Ghana - op 2 november 2019 om 15.00 uur in het
Dorfgemeinschaftshaus Heiligenfelde, Duitsland. De BIG BAND van het Gymnasiums
Syke onder leiding van Jutta Röscher is weer bereid kosteloos voor het goede doel op te
treden. Er word Kaffee und Kuchen geserveerd. En Thomas Okyere, de projectleider van
Shepherd‘s Heart plant te komen en direct te berichten. De groep die het evenement
voorbereid kijkt ernaar uit om voor dit event geld- en gebak donaties te ontvangen.
De Kirchengemeinde Heiligenfelde, Duitsland heeft toegezegd het werk met volle kracht
te ondersteunen. Alle donaties gaan zonder aftrek van administratiekosten naar
Shepherd’s Heart in Ghana. Daarnaast ondersteunen ook de Ev.-luth.
Kirchengemeinden Barrien, Syke en Eibenstock (Erzgebirge), Duitsland dit werk
financieel. En er is een samenwerking met de Nederlandse Stichting Straatkinderen
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Ghana, die door Kerstin Hense-Buisman is opgericht.
Shepherd‘s Heart is een Ghanese NGO met een christelijke uitgangspositie. Ze werd door Thomas
Okyere in Accra gestart.
Wat wil Shepherd‘s Heart bereiken:
 Hulp tot zelfhulp voor mensen die op straat leven.
 Verzorging en bemiddeling van straatkinderen en weeskinderen in families.


Microkredieten die mogelijkheden bieden tot zelfstandigheid.



Schoolgeld, schoolmateriaal, schoolkleding en levensonderhoud voor straatkinderen.



Begeleiding van mensen in de straatkerk.



Jongerenwerk in twee stadsdelen en in het Art Center.



Ondersteuning van mensen die op het land leven zodat de vlucht naar de grote stad wordt beperkt.



Versterking van het zelfwaarde van jonge mensen door een eigen voetbalclub.

Daar is ook de Deutsche Evangelische Gemeinde Rotterdam die sinds een aantal jaar
door de maandelijkse koffiekassa een familie in Accra ondersteund.
Midden april ontving Stichting Straatkinderen Ghana het verheugende bericht van
Kinder Service Hotels (KSH) in Nederland, dat Stichting Straatkinderen Ghana onder
meerdere goede doelen werd uitgekozen eind van het jaar 2019 alle donaties die op
verschillende jaarfeesten binnen KSH worden ingezameld te ontvangen.
KSH is een jonge, dynamische onderneming die opgericht is in 2001. De eerste 2
vestigingen werden eind 2002 geopend en inmiddels is KSH doorgegroeid naar een
dertigtal vestigingen.
KSH biedt zowel kinderdagopvang als buitenschoolse opvang. In onze kinderdagopvang
locaties bieden wij opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, waarbij u, naast
de reguliere halve en hele dagopvang, ook kunt kiezen voor flexibele dagopvang. Onze
buitenschoolse opvang is ondergebracht in KSH Kidsclub locaties. Hier wordt opvang
geboden aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Naast de
voorschoolse en naschoolse opvang bieden wij vakantie opvang en flexibele opvang. Op
sommige KSH Kidsclub locaties verzorgen wij tevens de tussen schoolse opvang (het
overblijven). Daarnaast hebben wij bij enkele van onze Kidsclub locaties een
peuterspeelzaal geopend. (bron: www.kinderservicehotels.nl 29 mei 2019).
Voor de public relations is het nog belangrijk dat het bedrijf teamdruck in Stuhr,
Duitsland de verschillende prints en reclamematerialen voor Shepherd‘s Heart
kosteloos ter beschikking stelt.
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Veel individuele donateurs ondersteunen daarnaast Shepherd‘s Heart. En steeds weer
vragen mensen op verjaardagen in plaats van cadeaus een donatie voor het goede
doel. Alleen door deze brede support is het mogelijk dat het werk van Shepherd‘s Heart
lukt.
BEDANKT!
Met hartelijke groeten – ook van Thomas Okyere, de projectleider van Shepherd's
Heart,
Georg Buisman

Kerstin Hense-Buisman

Beauftragter

Voorzitter

der Michaelskirchengemeinde

Stichting Straatkinderen Ghana

Heiligenfelde, Duitsland

Nederland

Spendenkonten der Kirchengemeinde Heiligenfelde:
Kreissparkasse Syke
IBAN: DE64291517001140010669
BIC: BRLADE21SYK

Volksbank Syke
IBAN: DE40291676248124702800
BIC: GENODEF1SHR

Stichwort: Shepherds Heart oder Stichting Straatkinderen Ghana/ Shepherd’s Heart
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekeningnummer van Stichting Straatkinderen Ghana in Nederland:
Rabobank Hoeksche Waard
BIC
RABONL2U
IBAN
NL35RABO0131856472
Stichtwort: Shepherd’s Heart oder Stichting Straatkinderen Ghana
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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