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Beste mensen!
Met deze nieuwsbrief willen we jullie een indruk geven van het actuele gebeuren.
Shepherd’s Heart en de corona situatie in Ghana
De regering in Ghana heeft in het begin van de pandemie het openbare leven eerst even
opgeschort. In juni en juli zijn de getallen van de infecties gestegen maar namen direct
daarna weer erg af. Het internationale vliegveld Kotoka International Airport Accra is per 1
september 2020 weer heropend. Desalniettemin wordt er van niet noodzakelijke reizen
naar Ghana afgeraden.
Het openbare leven in Ghana is iets meer ontspannen. Kerken en moskeeën zijn weer
open. Openbare bijeenkomsten, sport evenementen en conferenties zijn wel nog
verboden. Bijzonder hard is dat scholen tot de jaarwisseling grotendeels gesloten moeten
blijven. Uitzonderingen gelden voor de bovenbouw op scholen, beroepsopleidingen en de
universiteiten (afstudeerklassen). Thomas Okyere laat weten dat de zorg in het land groot
is dat er een nieuwe intensievere golf van Covid19-infecties aan zal komen.
De schoolbeperkingen zijn voor de bevolking die in slechte omstandigheden leven
bijzonder hard. Voor de kinderen uit deze gezinnen is het leren buiten de school niet
mogelijk. Zo laat Thomas Okyere weten dat er een gevaar is dat de kinderen weer in
bijvoorbeeld slavernij, prostitutie of kindercriminaliteit afglijden zoals UNICEF, de VNorganisatie bezorgd heeft vastgesteld. Het zou kunnen zijn dat de betrokkenen het niet
redden om na heropening van de scholen in het nieuwe jaar daarheen terug te keren. Om
deze reden bekommert Shepherd’s Heart zich ook nu om deze kinderen en jongeren en
ondersteunt waar nodig.
De schoolbouw in Amasaman (Accra)
De schoolbouw in Amasaman is vooruitgegaan. Er werden tralies in de ramen ingebouwd.
Dit is noodzakelijk om tegen diefstal te beschermen. De ramen worden nu nog met glas
voorzien zodat er geen regen naar binnen komt. Helaas vertraagde het bedrijf de levering.
De toiletruimtes en de keuken zijn van tegels voorzien. Nu kan ook de installatie van
toiletten en wasbakken gebeuren. Bovendien kan ook het sinds langere tijd gemaakte
schoolmeubilair geleverd worden.
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Midden november zal in de ruimtes van de school het training
van toekomstige leerkrachten voor de
kleuterklassen plaatsvinden. Thomas
Okyere vertelde dat de Canadese
Darlene Adams (zie onderaan) heeft
voorgesteld dit op vrijwillige basis te
willen doen. Zij is samen met haar
man die afkomstig is uit Ghana een
aantal maanden geleden naar Accra
verhuisd. Met haar inzet ontstaat er
een goede basis voor de schoolstart
die in januari 2021wordt verwacht. Dit
is echter afhankelijk van de verdere ontwikkeling wat betreft
Covid-19 infecties. In Ghana is het lastig om goed opgeleide
leerkrachten te vinden. Er is altijd een zorg dat de kinderen –
zoals helaas nog elders gebruikelijk – in de les worden geslagen. Dit wil Shehperd’s Heart
vast en zeker voorkomen.
Informatie tot de persoon:
Darlene Adams beëindigde haar studie in sociologie in Canada. Van
daaruit heeft zij door werkzaamheden in verschillende landen
ervaringen in het onderwijs opgedaan. Hierop volgend deed zij in
Korea haar master in sociale welvaart met de belangrijkste nadruk op
de behoeften van ouderloze kinderen. Ze heeft in een groot aantal van
onderwijsinstellingen les gegeven, van openbare scholen tot gemeente
programma’s tot onderwijscentra. Ze heeft als leraar, trainer en mentor
in een onderwijshervormingsprogramma gewerkt en wil haar kennis en
haar ervaring nu graag in Accra doorgeven.
School en kleuterscholen in Saboba
De school in Saboba (foto aan de rechter kant) is helaas
momenteel net zoals in Accra
gesloten. Hetzelfde geldt voor de
peuter- en kleuterscho-len in de
nederzettingen die bij Saboba behoren
in Sajigbali en Liwalbu (foto aan de
linker kant!). De leiding heeft daar
Benice overgenomen. Ze begeleidt
het werk met Daniel en Prosper. Ook hier blijft te hopen dat de lessen
in het begin van het nieuwe jaar weer kunnen worden hervat.
Vooruitzichten
Shepherd’s Heart wil ook in de toekomst schoolonderwijs aan straatkinderen mogelijk
maken. Wij in Nederland en Duitsland zullen blijven proberen hiervoor genoeg sponsoren
te vinden. Het benefiet evenement dat ook dit jaar in november stond gepland moest
helaas worden afgelast. Ook daarvoor moesten de optredens van de Big Band van het
Gymnasiums Syke twee keer worden afgezegd. Des te meer zijn we dankbaar dat de
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donaties van de sponsoren voor het werk tot beschikking werd gesteld. Hiervoor geldt voor
de bedrijven in het Kirchspiel Heiligenfelde en daar omheen een bijzondere dank.
Omdat het financieel door de beschreven ontwikkeling een beetje krapper wordt willen we
jullie die in het werk van Shepherd’s Heart zijn geïnteresseerd om financiële steun vragen.
Daardoor kunnen kinderen en jongeren hun weg tot een basisopleiding verder vervolgen.
Een persoonlijke hulp
Begin oktober ontvingen we een bijzondere aanvraag van Shepherd’s
Heart. Het gaat om een klein meisje met de naam K. Zij is in februari
2017 geboren. Een week na de bevalling heeft K. ademhalingsproblemen gekregen en kwam in het ziekenhuis terecht. Ze herstelde
en werd een week later weer ontslagen. Na de eerste drie maanden
merkte de moeder dat haar baby haar nek niet kon controleren. Daaropvolgend werd Cerebrale Parese (hersenverlamming) gediagnosticeerd.
Cerebrale Parese beschrijft een aantal van symptomen met bewegingsstoornissen en spierstijfheid (Spastisch). Ze wordt veroorzaakt door
misvormingen in de hersenen die tijdens de hersenontwikkeling voor de
geboorte of door een hersenschade voor of kort na de geboorte
ontstaat.
(https://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/beweging/
cerebraleparese.php)

Er vinden maandelijkse controles plaats. K. kan nog niet lopen of praten. Ze kan wel op
trieste of grappige dingen reageren. Het grootste probleem is de belasting voor de familie.
K. heeft de klok rond zorg nodig waardoor haar moeder sinds de geboorte haar werk niet
meer kon opnemen. K. heeft nog een tweeling als broer en zus. De kosten voor de
behandeling en de fysiotherapie belasten de financiën van de familie heel erg.
Gelukkig hebben wij een trouwe donateur gevonden die voor de komende maanden de
kosten voor de behandelingen over heeft genomen. Daardoor krijgt de familie de
mogelijkheid zich financieel op het levensonderhoud te concentreren. Het doel van de
behandelingen is dat K. zo onafhankelijk als mogelijk kan leven.
Dit kind valt met haar hulpvraag een beetje buiten de boot. Niettemin is het doel tot
zelfstandigheid in de toekomst. Mensen met handicaps behoren in Ghana tot een grote
minderheid die vaak worden verlaten of door hun familieleden uit schaamte en angst
worden verstopt. Dat is de reden dat we graag willen dat K wordt ondersteund.
In ieder geval zeggen we hartelijk dank voor de waardering voor het werk van Shepherd’s
Heart en de daarmee verbonden financiële erkenning.
We wensen jullie gezondheid en – als het zover is – een gezegend Kerstfeest.

Met hartelijke groeten – ook van Thomas Okyere, de leider van Shepherd's
Heart Georg Buisman

Kerstin Hense-Buisman

Beauftragter der Michaelskirchengemeinde
Heiligenfelde, Duitsland

Vorsitzende Stichting
Straatkinderen Ghana, Nederland
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Verkiezing van het parlement en de presidenten in Ghana
In december 2020 staat de verkiezing van de presidenten van Ghana aan. In deze
samenhang informatie tot het politieke systeem.
De republiek Ghana is een presidentieel democratie op de basis van de grondwet van
1992. De president die tegelijkertijd staatshoofd en regeringschef is wordt direct door de
verkiezingsbevolking voor een ambtstermijn van vier jaar gekozen en is voorzien van
verrijkende bevoegdheden onder voorbehoud van de constitutionele orde van de
gegarandeerde verdeling van bevoegdheden. De regering is een parlementaire controle
onderworpen, in het bijzonder in vragen van het budget van de staat. De rechtelijke macht
is onafhankelijk.
De actuele regeringspartij New Patriotic Party (NPP) met president Nana Addo Dankwa
Akufo-Addo heeft een absolute meerderheid in het Ghanese parlement. De grootste
oppositiepartij is de National Democratic Congress (NDC). Andere partijen zijn in het
parlement niet vertegenwoordigd. De paramenten en presidentsverkiezingen vinden op 7
december 2020 plaats.

Spendenkonto der Kirchengemeinde Heiligenfelde:
Kreissparkasse Syke
IBAN DE64291517001140010669
BIC BRLADE21SYK
Stichwort: Shepherds Heart
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekening voor donaties van Stichting Straatkinderen Ghana in Nederland

Rabobank Hoeksche Waard
IBAN NL35RABO0131856472
BIC RABONL2U
Kenmerk: Stichting Straatkinderen Ghana, Postbus 1596, 3260 BB Oud-Beijerland
Bitte beachten: In den Niederlanden können keine Spendenquittungen zur Vorlage
beim Finanzamt ausgestellt werden.
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