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Het heeft langer geduurd dan ge-
pland, maar met trots presen-
teert het bestuur van Stichting 
Their Voice u het eerste nummer 
van de nieuwsbrief in 2011. Er is 
hard gewerkt sinds u de laatste 
nieuwsbrief heeft ontvangen. Er 
zijn dan ook veel positieve veran-
deringen te zien in de projecten 
die Their Voice ondersteunt. Wij 
hopen u middels deze nieuws-
brief en het jaarverslag dat u op 
de website vindt te laten zien hoe 
uw donaties een groot verschil 
maken. 

De eerste vergaderingen zijn een 
feit, de eerste projectvoorstellen 
vanuit Ghana zijn ingeleverd en 
beoordeeld en goede samenwer-
kingen zijn opgezet!

Algemeen nieuws Het jaarverslag en financieel 
jaarverslag zijn gepresenteerd 
en er is ook gekeken naar de Eind november 2010 heeft het 
financiële prognose voor 2011. bestuur van Their Voice voor het 

eerst vergaderd. Tijdens de bij-
 Zowel UNiTED als eenkomst is organisatie en 

HardtHaven hebben een pro-structuur van de stichting be-
jectvoorstel ingediend. Beiden sproken. Ook is de communi-
zijn goedgekeurd. UNiTED zal fi-catie met Ghana besproken. 
nanciële ondersteuning krijgen Deze communicatie verloopt 
voor de opzet van een gezond-vaak stroef door de vele stroom-
heidsproject, HardtHaven voor uitval. Dit maakt het voor Jessy 
het bouwen van een studie-

moeilijk haar werkzaamheden 
ruimte voor alle kinderen. Tot 

uit te voeren en in contact te 
slot heeft het bestuur Fred en 

blijven met haar medebestuur-
Marja van de Beek officieel als 

ders. Het bestuur zal op zoek 
ambassadeurs van stichting 

gaan naar een passende op- Their Voice aangewezen. Ver-
lossing. derop in de nieuwsbrief vindt u 

een bijdrage van deze vertegen-
In februari van dit jaar heeft de woordigers. 
tweede bestuursvergadering 
plaatsgevonden. Tijdens deze In december 2010 is bestuurslid 
vergadering is de afsluiting van Doeke voor de tweede maal in 
2010 besproken. Kpando geweest. Hij heeft 

tijdens zijn bezoek vooral ge-
holpen met de bouw van het 
nieuwe tehuis. Hij heeft dus met 
eigen ogen de ontwikkelingen 
kunnen zien. Daarnaast heeft hij 
de kinderen verrast met een 
heleboel donaties en een waar 
kerstmaal, namelijk een geit! 

In de vorige nieuwsbrief lieten 
wij u al weten dat Doeke van der 
Zee toe is getreden tot het 
bestuur. Per 1 maart 2011 heeft 
Corine van Dusschoten het 
bestuur helaas verlaten en zal 
Doeke haar taken overnemen. 
We zijn Corine dankbaar voor al 
haar inzet voor de stichting. 

Het jaarverslag vindt u terug op 
de website!
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Projectnieuws

UNiTED Special Inclusive School

Voortgang bouw

studenten een presentatie over  
dit onderwerp opgezet. De 
ervaring van de groep vindt u Het tweede gezondheidsonder- Vanuit de Special Inclusive School 
verderop in de nieuwsbrief.zoek is uitgevoerd en afgerond. is nog geen concreet voorstel voor 

Naar aanleiding van de resultaten ondersteuning ontvangen. Mo-
is een plan voor gezondheids- menteel sturen wij regelmatig  
educatie op middelbare scholen vrijwiligers naar de school, zodat 
opgezet. UNiTED wil gebruik gaan er continuïteit is in de ondersteun-De bouw van het nieuwe tehuis 
maken van een dramaclub om ing op het gebied van educatie. vordert gestaag. Er is een aantal 
maandelijks een ander gezond- Daarnaast deelt HardtHaven ont-
heidsonderwerp op scholen te vangen donaties met de studen-
presenteren. Dit idee is voor- ten van de school. Hierbij kunt u 
gesteld aan middelbare scholen in denken aan voetballen, kleding, 
Kpando en enthousiast ontvang- schoenen en lesmateriaal. Tot slot 
en. Het opzetten van dit project is is een groep studenten van de 
dan ook in volle gang. Een groep Hanzehogeschool Groningen 
Nederlandse groep studenten bezig met de opzet van materiaal 
heeft folders over de tien belang- en lessenplan voor gezondheids-
rijkste gezondheidsproblemen in educatie op de Special Inclusive 
Kpando geschreven en geprint. De School. HardtHaven is van plan om 
onderwerpen van de folders zijn: in de zomer van 2011 weer een 
bloedarmoede, darmproblemen, interactieve vakantieweek op te maanden een groot water tekort 
eerste hulp, malaria, HIV/AIDS, zetten voor de kinderen van de geweest en dit heeft de voortgang 
hoge bloeddruk,  d iabetes,  school en HardtHaven. We blijven bemoeilijkt. Inmiddels is het werk 
gewrichtsproblematiek, hepatitis steunen door vrijwilligers en weer opgepakt. Helaas zijn de 

donaties te sturen. fondsen momenteel niet toe-
reikend om de bouw af te ronden. 
Het HardtHaven mana-
gement is  daarom druk 
bezig met het schrijven 
van voorstellen om 
fondsen te werven. Er is 
goede hoop dat we 
halverwege 2011 kun-
nen verhuizen. De huur 
voor het oude pand is A en longontsteking. Daarnaast 
weer betaald. Helaas hebben de studenten educatie-
voor een jaar, want zo materiaal ontworpen voor de 
werkt dat in Ghana. dramaclub. In januari 2011 is de 
Maar het oude pand zal groep met al deze en meer 
ook na verhuizing benut materialen naar Kpando gekomen 
blijven voor HardtHaven om de dramaclub de eerste 
of andere projecten. gezondheidsles te geven. In deze 

les stond malaria centraal. Samen 
met de dramaclub heeft de groep 
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Health Education Project 

Een start van een mooie 
samenwerking

eerste onderwerp: malaria. wij nooit vergeten. De mensen in 
Tijdens de voorbereidingen in dit gebied zijn zo ontzettend 
Nederland hebben wij informatie- vriendelijk en gastvrij. Tijdens het 
sheets gemaakt, waarbij in een werken met de jongeren hebben 

Door Petra van der Ploeg, Linda Witholt, 
wekelijks stappenplan de jonger- wij gemerkt hoe leergierig zij zijn 

Marjolein Heinen,Wilma Krist en Janique 
en klaargestoomd worden voor en hoe graag ze in de toekomst 

Bamberg
een mooi drama. Het geluk stond iets willen betekenen voor hun 
ons bij en tijdens het maken van land. Dit is een heel bijzonder om 

Wij zijn vijf Nederlandse studen-
het drama kregen wij hulp van de te zien en mee te maken. Wij zijn 

ten en hebben, na vijf maanden 
Chief van een nabijgelegen dorp. de Hanzehogeschool dan ook erg 

voorbereiding, in januari 2011 
De Chief had erg goede ideeën en dankbaar voor de financiële steun 

tweeënhalve week voor UNiTED 
dit maakte dat de drama uiteinde- die dit project heeft kunnen laten 

gewerkt in Kpando. Wij zijn bij 
lijk zeer goed uitsloot bij de slagen. En het mooiste is dat dit 

elkaar gekomen via de Hanze-
bevolking, iets wat wij zonder de het begin was van iets groots want 

hogeschool minor 'Gezondheids-
Chief niet voor elkaar hadden ge- in mei 2011 zal het worden voort-

zorg en Samenleving'. Als studen-
kregen. Deze samenwerking heb- gezet door andere studenten van 

ten van de opleidingen  MBRT 
ben wij dan ook als heel bijzonder de Hanzehogeschool. Het begin 

(radiologie), Fysiotherapie en 
en positief ervaren. van een mooie samenwerking 

Verpleegkunde hadden wij tijdens 
tussen UNiTED en de Hanzehoge-

de minor als doel de bevolking van 
school is gelegd!De reis naar Kpando was een hele 

Kpando meer mogelijkheden te 
bijzondere reis. De ervaringen die 

bieden kennis te werven over 
we hier hebben opgedaan zullen 

gezondheidsproblemen. Dit heb-
ben wij samen met UNiTED kun-
nen verwezenlijken door middel 
van het maken van informatie-
folders over tien verschillende 
gezondheidsproblemen in Kpan-
do. Deze onderwerpen zijn geba-
seerd op grootschalig onderzoek 
in het Kpando District, welke heeft 
plaats gevonden tussen 2009 en 
2010. De folders zijn voor de 
bevolking verkrijgbaar in het 
kantoor van UNiTED en worden 
mogelijk in de toekomst verder 
verspreid. 

Daarnaast is er een dramaclub 
opgericht die bestaat uit Ghanese 
jongeren die graag iets willen 
leren én graag met drama bezig 
zijn. Dit was natuurlijk de ideale 
combinatie! Wij hebben deze 
jongeren tijdens onze reis bege-
leid voor een drama over het 
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Onze ambassadeurs,
ervaren Ghanaghangers

 

Door Fred en Marja van de Beek

Veel mensen geven graag wat geld aan projecten in 
ontwikkelingslanden of andere “goede doelen”. Dat is heel mooi, 
maar vaak weet je niet waar je geld terecht komt. Stichting Their 
Voice is opgericht door een paar mensen en heeft een goed en 
duidelijk doel. Het ondersteunen van het kindertehuis HardtHaven 
en de mensen die het moeilijk hebben in Kpando, Ghana. Doordat 
Jessy (voorzitter van de stichting) daar zelf woont en werkt wordt 
het geld direct en gericht gebruikt voor ondersteuning van projecten 
in en om Kpando. Wij zijn daar al een aantal keren geweest en 
hebben kennis gemaakt met de vriendelijke bevolking van Kpando, 
de leuke kinderen van het tehuis en de mooie omgeving. Wij hebben 
daar meegeholpen met de bouw van het nieuwe kindertehuis en 
gereedschap en bouwmaterialen gedoneerd. Fred heeft daar een 
aantal Ghanezen tegelzetten geleerd en het gebruik van gereed-
schap uitgelegd. Het was een mooie ervaring en het warme welkom 
van de dorpelingen en de kinderen van het tehuis verrast ons elke 
keer! Wij hopen daar nog vaker te komen en een steentje bij te 
dragen voor de stichting. In Nederland proberen wij met verschil-
lende acties  (flessenbonnen inzamelen, sponsorloop organiseren 
of op scholen vertellen over Kpando) geld bijeen te brengen en zo 
veel mogelijk mensen enthousiast te maken voor dit goede doel  
waarmee echt een verschil wordt gemaakt!!

Het postadres in Nederland is:
Ferdinand Bolstraat 30
3583 AR Utrecht

Het postadres in Ghana is:
P.O. Box 216
Kpando, Volta Region
Ghana

E-mail:
info@their-voice.com

Bestuur:
Jessy van de Beek
Aisha de Graaff
Doeke van der Zee

Ambassadeurs:
Fred van de Beek
Marja van de Beek
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