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In de afgelopen vier maanden is er 
veel gebeurd. Alle projecten heb-
ben grote ontwikkelingen door-
gemaakt. En ook de stichting zelf 
is niet hetzelfde als een aantal 
maanden terug. Gelukkig zijn alle 
ontwikkelingen positief en bieden 
zij goede perspectieven voor de 
toekomst. Alle bestuursleden van 
Stichting Their Voice en de vrij-
willigers en medewerkers van de 
drie projecten werken vol en-
thousiasme en onvoorwaardelijk. 
Uw steun geeft ons de kracht en 
energie om door te zetten. Alle 
medewerkers van de projecten in 
Ghana groeten u en zeggen “akpe 
kakaka” wat niet meer wil zeggen 
dan onze dank is oneindig! 

Deze tweede nieuwsbrief zal u op 
de hoogte brengen van de meest 
recente ontwikkelingen met be-
trekking tot de projecten en 
Stichting Their Voice.

Algemeen nieuws

ANBI

Op 2 juli 2010 ontvingen de bestuursleden 
een email van Corine, onze penningmeester. 
Zij bracht hierin het goede nieuws dat Stich-
ting Their Voice vanaf 11 maart 2010 wordt 
aangemerkt als algemeen nut beogende 
instelling (ANBI). Dit betekent dat u uw gift 
geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw belastbaar in-
komen. Dit geldt voor zowel eenmalige als periodieke giften. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar: www.belastingdienst.nl

Nieuw bestuurslid Doeke een nieuwe huisstijl 
ontworden. Daarnaast heeft het 
tweetal een grote inzamelings-In maart van dit jaar is het 
actie gedaan en hebben zij ons allemaal begonnen. Edem en 
in Kpando met een bezoek ver-Jessy waren voor een bezoek in 
eerd. Sinds 1 september ver-Nederland en hielden op ver-
sterkt Doeke ons team officieel schillende plaatsen in het land 
met zijn kennis van en ervaring presentaties over de werkzaam-
in het bouwen van websites, heden van HardtHaven. Zo ook 
nieuwsbrieven en informatie-in Sneek. Met de presentatie 
folders. Via deze weg heten wij hebben wij het hart van Doeke 
Doeke welkom bij Stichting en Marjolein gewonnen en de 
Their Voice! onvoorwaardelijke steun was 

een feit. In april van dit jaar 
schonken Doeke en Marjolein 
ons het eerste jaar hosting voor 
de website. Daarna kwam er 
een stroom van hulp. Doeke 
heeft een logo ontworpen en 
huisstijl gecreëerd. Binnen een 
paar weken was de website “up 
and runnig” en was onze eerste 
nieuwsbrief klaar. Ook voor 
HardtHaven en UNiTED heeft 
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UNiTED kantoor geopend Voortgang nieuw tehuiskelingswerk en reizen. Ook zijn er 
leesboeken. In de presentatie-
ruimte is een wit doek gecreëerd. In de afgelopen maanden is er De kinderen in HardtHaven Child-
Ook staat er een grote tafel waar hard gewerkt aan de opzet van ren's Home maken het goed. Ze 
discussies, presentaties en work-UNiTED. Jacinta Aalsma voerde hebben genoten van de grote va-
shops kunnen plaatsvinden. In het een gezondheidsonderzoek uit in kantie, maar waren uiteindelijk 
kantoor kunnen gasten worden het Kpando District. Het onder- blij weer naar school te mogen. De 
ontvangen. Er wordt gewerkt aan zoek was een samenwerking tus- kinderen volgen met grote span-
het creëren van folders met ge-sen de Vrije Universiteit in Am- ning de ontwikkelingen in het 
zondheidsinformatie naar aanlei-sterdam en UNiTED en had als nieuwe tehuis. En al wonen ze er 
ding van Jacinta's aanbevelingen.doel de gezondheidsbehoeften in nu niet, ze krijgen uiteraard het 
Er zijn momenteel drie stagiaires het Kpando District in kaart te één en ander mee en zijn ontzet-
in Ghana en een groep van vijf stu-brengen. Het onderzoek is vol- tend nieuwsgierig. Totdat het te-
denten in Nederland bezig met tooid in juni en inmiddels is het huis af is, zullen zij het echter met 
het ontwerpen deze folders. Daar-rapport geschreven en ingediend geruchten moeten doen. 
naast zijn zij druk bezig met het bij verschillende instanties. In de De bouw van het nieuwe tehuis 
schrijven van een plan en het ont-conclusie van haar rapport be- vordert. Wegens de huidige ont-
werpen van de bijbehorende mat-schrijft Jacinta verschillende aan- wikkelingen in Ghana is er echter 
erialen voor gezondheidseducatie bevelingen voor de opzet van een wijziging in de plannen op-
in Kpando. Het doel is om dit plan gezondheidseducatie. Hierin wil getreden. De regering in Ghana 
en de materialen eind november UNiTED graag een rol spelen met ontmoedigt het opzetten van 
getest en geëvalueerd te hebben, behulp van de vele vrijwilligers die 
zodat een start kan worden ge-jaarlijks naar Kpando komen. 
maakt met de implementatie van Na het vertrek van Jacinta hebben 
de gezondheidseducatie. 
Tot nog toe worden alle acti-
viteiten vrijwillig uitgevoerd en 
zijn alle materialen gedoneerd. 
Ook is een inzameling gedaan. 
Met dit kleine budget worden de 
huidige kosten gedekt. Het project 
loopt goed en heeft dagelijks kindertehuizen en stimuleert het 
meer impact. Toch heeft UNiTED ontbinden ervan. Zij wil graag dat 
uw financiële steun hard nodig. er meer en meer gebruik gemaakt 
Zoals we hier in Kpando zeggen: zal worden van gastgezinnen. 
UNiTED we stand, divided we fall! Omdat dit een lange termijn doel 

is, kan HardtHaven hier niet direct 
verschillende vrijwilligers gewerkt U kunt een uitgebreide update gehoor aan geven. De directeur 
aan de opzet van het kantoor en over UNiTED aanvragen via: heeft besloten het nieuwe tehuis 
op 10 augustus werden de deuren  info@their-voice.com. zo op te zetten dat de kinderen in 
geopend. UNiTED huurt een aan- kleinere groepen worden inge-Mocht u het onderzoeksrapport 
tal kamers in een gebouw in Kpan- deeld met elk een huismoeder, willen ontvangen, dan kunt u dit 
do. Hier zijn verschillende ruimtes een soort kleine gezinnen dus. Dit kenbaar maken via de website, of 
ingericht. Er is een bibliotheek in tegenstelling tot het originele uw verzoek mailen naar:
met boeken over onder anderen plan waar slechts sprake was van  info@their-voice.com.
gezondheid, opvoeding, ontwik-
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een tweedeling (jongens-meisjes). over de bouw van het tehuis aan- medewerkers en vrijwilligers wer-
Met deze wijziging probeert vragen via info@their-voice.com. den in vier verschillende teams 
HardtHaven de wensen van de geplaatst met een eigen kleur en 
regering tegemoet te komen. een verzonnen naam. Zo waren er 

de Orange Hardts, de Small Green In plaats van twee gebouwen, zul-
Dangers, de Yellow Birds en de len er uiteindelijk drie gebouwen In de eerste week van de zomer-
Blue Stars. De teams streden te-zijn. Dit betekent dat er twee ge- vakantie organiseerde het man-
gen elkaar, maar werkten ook bouwen geplaatst zullen worden. agement en de vrijwilligers van 
samen. De week was een groot De muren van het tweede gebouw HardtHaven een activiteitenweek 
succes en iedereen heeft met veel staan en volgende maand zal het 
plezier deelgenomen. De school dak gelegd worden. De fundering 
en HardtHaven zijn van plan met voor het derde gebouw gelegd en 
grotere regelmaat activiteiten de muren staan tot raamhoogte. 
met elkaar te organiseren.Ondanks de vele regen die in 

Kpando is gevallen, is er weinig 
schade geleden. Er zijn slechts 
enkele regenpauzes ingelast en de 
bouw ligt dan ook nog helemaal 
op schema.
Als gevolg van de huidige ontwik-
kelingen zal de bouw iets meer tijd voor de kinderen en leraren van 
nemen, maar vooral veel meer fin- de Special Inclusive School en 
anciële ondersteuning nodig heb- HardtHaven Children's Home. 
ben. De medewerkers van Hardt- Vriendschap en inclusie stonden 

De medewerkers van de Special Haven zijn daarom druk bezig met centraal deze week. De naam voor 
Inclusive School hebben subsidie het schrijven van een vernieuwd het programma was: “Special 
van de overheid ontvangen voor voorstel. Hierin zal een herzien Haven”. Het programma begon op 
de bouw van slaapzalen voor de budget opgenomen worden voor zondag en eindigde op donder-
kinderen. Dit betekent dat in de de afbouw van het tehuis. dag. Elke dag stond in het teken 
toekomst de kinderen niet meer HardtHaven hoopt op uw steun! van een ander thema. Op zondag 
dagelijks de lange afstand naar de vond de algemene opening plaats, U kunt een uitgebreide update 
school af zullen hoeven leggen. maandag werd er sport en spel 
Naast de slaapzalen wil de direc-gedaan, op dinsdag 
teur graag een trainingscentrum lag de focus op ge-
opzetten. Hier kunnen de kinder-zondheidseducatie
en een vak leren naast het regu-, op woensdag wer-
liere onderwijs dat ze al ontvang-kten de teams ge-
en. We verwachten het voorstel in zamenlijk aan het 
de komende maand te ontvangen opruimen en sch-
en zullen naar aanleiding daarvan oonmaken van de 
activiteiten ondernemen om dit omgeving en op 
nieuwe project van de Special donderdag genoot 
School te ondersteunen.iedereen van een 

dagtrip naar de 
watervallen. De 
kinderen, leraren, 

Special week
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Website Stichting Their Voice
Op onze website vindt u meer en 
uitgebreidere informatie over de 
stichting: www.their-voice.com.
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Doeke van der Zee

'Meester, ik heb nog wel een paar schoenen liggen!'

Doeke en Marjolein:

In de maanden voorafgaande aan de reis heeft met name Doeke geholpen 
met het ontwerpen van informatiefolders, nieuwsbrieven en een website 
voor Their Voice en HardtHaven. Doordat we steeds meer over Kpando, 
Ghana en de projecten te weten kwamen was ons enthousiasme zo ontzettend gegroeid dat we de tickets 
hebben geboekt. Direct na dit besluit zijn we geld gaan inzamelen om een donatie te kunnen doen. 
Allereerst hebben we vrienden en familie hun stoffige zolders laten doorzoeken om spulletjes te vinden 
die wij op de rommelmarkt op Koninginnedag konden verkopen. Hiermee hadden we de eerste centjes 

(ruim €200,00!) verzameld. 
Ons volgende plan was het organiseren van sponsorlopen op scholen. 
Doeke is leraar basisonderwijs en was op dat moment werkzaam op 
verschillende basisscholen, en heeft er drie zover gekregen om de 
sponsorloop te laten plaatsvinden. Doeke heeft voor alle klassen een 
uitgebreide presentatie gegeven over Kpando, de scholen in Kpando en 
het Hardthaven weeshuis. De kinderen waren zó enthousiast en 
begonnen vragen te stellen als: 'Meester, ik heb nog wel een paar 

schoenen liggen, hebben ze die ook nodig?' En: 'Als we nou allemaal een pen, potlood en kleurpotloden 
geven dan heeft meester een heleboel spullen om mee te nemen'. En zelfs: 'Meester, mag ik ook mijzelf 
sponsoren want ik heb al 15 euro in mijn spaarpot zitten!'
De sponsorlopen waren een enorm succes, de kinderen liepen de longen uit hun lijfjes met de oprechte 
intentie zo veel mogelijk geld te verzamelen om hun leeftijdsgenootjes in Ghana te helpen. Geweldig en 
bijna ontroerend om deze vastberadenheid  te zien. Het resultaat van deze sponsorlopen was het 

ongelofelijke bedrag van € 3376,49 !!!
Gulle familie en vrienden hebben het te 
doneren bedrag vervolgens aangevuld tot 
€ 4269,12 en hebben speelgoed, kleding 
en verzorgingsproducten gegeven om mee 
te nemen.


