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Beste mensen,
In deze moeilijke tijden voelen we machteloosheid maar erkennen ook de noodzaak dat er
duidelijke richtlijnen moeten zijn om de snelle uitbraak van het Corona virus te vermijden.
Vanuit Accra bereikte ons het bericht dat de president op dinsdag 31 maart jl. de
noodtoestand heeft uitgeroepen. Scholen en universiteiten zijn gesloten. Er is een
uitgangsverbod en een werkverbod voor beroepen die niet van levensbelang zijn, de
zogenaamde Lock down.
Thomas Okyere, de leider van Shepherd‘s Heart, schreef dat het epicentrum van de ziekte
tot nu toe in Accra ligt. Zijn zorg betreft vooral de situatie van de mensen die al in armoede
leven en die per dag leven, van de hand in de mond en nu geen inkomsten meer hebben.
Daarnaast zijn ook de hygiënische vooruitzichten zoals het noodzakelijke handen wassen
vrijwel onmogelijk. Desalniettemin zijn de maatregelen noodzakelijk.
Omdat Thomas met veel hulpbehoevende mensen op straat contact heeft, wordt hij nu deste-meer om hulp gevraagd. Dit is de reden dat we vanuit Nederland en Duitsland direct een
geldbedrag over hebben gemaakt. Dit kon nog uitgebreid worden omdat er donaties voor dit
doel werden ontvangen. Het helpt begrenst maar het helpt!
Thomas Okyere schrijft ook dat er een man uit Litouwen is die door de crisis in Ghana
vastzit. Hij heeft laten zien op welke manier je hand-desinfectiemiddel kan maken. Dit zou
een mogelijkheid zijn om inkomsten te genereren voor families die Shepherd‘s Heart
ondersteund.
De schoolbouw in het stadsdeel Amasaman is goed vooruitgegaan.
Recent hebben we het geld voor de loodgieter en elektricien overgemaakt. Op deze manier
hadden de ruwbouwwerkzaamheden daadwerkelijk op het voorziene tijdstip van eind april
afgerond kunnen worden. Dit wordt nu helaas verhinderd door de Lock down. Daarom
hebben we bij de Niedersächsischen Bingo Umweltstiftung een verlenging van de
projectlooptijd aangevraagd. Deze werd inmiddels goedgekeurd.
Helaas moest door de Corona crisis het al eerder verschoven evenement Big Band4Ghana
worden afgezegd. Bedankt allen, die onderdeel waren van de voorbereiding en ook voor de
donaties.
Hier een aantal foto’s van de actuele stand van de werkzaamheden in Amasaman.

Een mooie inzet vanuit de Hochschwarzwald
Verkoop van gebak voor Ghana – klas 4 van de basisschool Schluchsee
Felicitas Zimmermann, de juf van klas 4 stuurde het volgende stukje:
„Het verkopen van gebak wilde ik altijd al met mijn klas organiseren. Met de vraag, hoe
kinderen in andere landen (in Europa en buiten Europa) leven hebben we ons regelmatig
tijdens de lessen bezig gehouden. Toen Georg Buisman van het Ghana-project vertelde was
het idee geboren: Wij gaan gebak voor Ghana verkopen!
De kinderen waren direct enthousiast. – En ze hebben bijna alles zelfstandig georganiseerd:
In kleine groepen werd besloten welk gebak of muffins gebakken zouden worden. Lijsten met
ingrediënten werden geschreven. Daarna werden de reclameborden voor de school
opgehangen en de infobrieven voor de andere klassen geschreven zodat iedereen over de
plannen was geïnformeerd. Gemeenschappelijk werden alle ingrediënten ingekocht,
sommige ingrediënten werden ook vanuit de ouders gedoneerd. Een hele ochtend lang
hebben de kinderen met ondersteuning van enkele moeders in de schoolkeuken gebakken en
trots konden zij op de verkoopdag vaststellen, dat de voorziene tafels bijna niet genoeg
waren. Al het gebak werd verkocht en ouders en medescholieren doneerden genereus.
Sommige stukken gebak en muffins gingen in Tupperware-dozen voor de middagthee naar
huis.
Het was een spannend moment toen de kassa’s werden geleegd en er werd begonnen met
tellen. Ruim 200 Euro konden wij uiteindelijk overmaken – dat was veel meer dan we
hadden gehoopt.
Met een groot interesse volgen de kinderen nu wat er met het geld gebeurd en verheugen
zich al op nieuwe berichten vanuit Ghana. En ze willen het liefst een tweede verkoop van
gebak starten – waarom niet direct op het dorpsplein?
Een ander idee was de opbrengst van de geplande donatieloop van de school ook naar
Ghana te sturen. Door de huidige situatie zal deze helaas niet plaats kunnen vinden.“
Vanuit Nederland:
In het laatste jaar berichtten we dat Stichting Straatkinderen Ghana in april 2019 door
Kinder Service Hotels (KSH) werd benaderd. De kinderopvangorganisatie KSH kiest elk
jaar een goed doel uit waarvoor op de jaarfeesten geld word ingezameld. Een toenmalige
collega van Kerstin had Stichting Straatkinderen Ghana voorgesteld en ons goede doel werd

gekozen. Wat was dit een verrassing! Kerstin was vooral blij verrast dat een oud-collega van
haar nog aan Stichting Straatkinderen Ghana had gedacht.
Op 6 februari 2020 was het zover: Stichting Straatkinderen Ghana was bij KSH De Stelberg
in Rotterdam uitgenodigd de cheque in ontvangst te nemen. Kerstin werd als voorzitter
hartelijk ontvangen. Aanvankelijk door Marieke van der Velde, Anouk Folst en Anne van
der Hoeven, uiteindelijk dan door Marloes, de oud-collega. Ook de kinderen van KSH De
Stelberg verzamelden zich. Marloes en Anouk openden de verzameling. Daarna berichtte
Kerstin waarvoor het geld zou worden besteed.

Het bedrag was nog niet bekend ….. Binnen één jaar werd er € 2.500,-- door de
medewerkers en kinderen opgehaald. Dit gebeurde door verschillende acties zoals het
bakken en verkopen van muffins of door het houden van een bioscoop waarvoor entree
werd gevraagd.
De helft van het geld willen we graag aan de inrichting van de nieuwe school besteden die
op dit moment in Amasaman/ Accra word gebouwd. Met de andere helft zullen
schoolgelden van kinderen worden betaald die al door Shepherd’s Heart worden
ondersteund.
Ook via deze weg hartelijk dank aan alle medewerkers, kinderen en ouders van KSH!

Onze vraag
Met deze nieuwsbrief brengen we niet alleen de dank voor de al gedane ondersteuning over
maar willen we tevens om donaties vragen die voor een verlichting van de zorgen van
mensen in nood op straat door de pandemie kan zorgen, die door Shepherd‘s Heart worden
begeleid. Daarom ook hier weer de rekeningnummers voor donaties in Duitsland en
Nederland. De donateurs in Duitsland willen we er graag op attenderen dat alleen voor de
donaties die op het rekeningnummer van de Kirchengemeinde Heiligenfelde worden gestort,
een donatiebewijs voor de belastingdienst in Duitsland kan worden afgegeven.
In deze harde tijden met enorme uitdagingen voor ons allemaal wensen we u en jullie
vertrouwen en kracht deze het hoofd te bieden. En vooral gezondheid. Gods zegen moge u
en jullie met Pasen begeleiden.
Hartelijke groeten – ook namens Thomas Okyere
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