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Nieuwsbrief 

Inleiding

Het is al weer even geleden dat u 
van ons hebt gehoord. In 2012 
hebben we helaas maar één 
nieuwsbrief kunnen versturen.
Dit betekent niet dat we stil heb-
ben gezeten. Integendeel, Their 
Voice heeft meer projecten ge-
steund in 2012 dan in voorgaande 
jaren. Het is dan ook hoog tijd om 
u in te lichten over alle activiteiten 
van de afgelopen maanden. 

Projectnieuws

In oktober ontving het bestuur 
een aanvraag voor zes ver- Zoals eerder genoemd is in 2012 
schillende projecten. Twee onderzoek gedaan naar het 
projecten hadden al eerder aantal mensen met een beper-
steun ontvangen en vroegen om king in de gemeente Kpando. 
herhaalde steun. Alle aanvragen Preciese aantallen waren on-
verliepen via UNiTED. Vier bekend. Ook was onbekend om 
projecten dienden voor het wat voor beperkingen het gaat 
eerst een verzoek in. Inmiddels en of mensen met een beper-
hebben alle projecten een king zich gesteund en geaccep-
rapport ingeleverd, welke terug teerd voelen. Uitkomsten van 
te vinden zijn op de website. dit onderzoek lieten zien dat er 
Hieronder leest u kort over een tekort aan informatie en 
welke projecten wij het hebben. steun is voor mensen met een 

beperking. Zij weten niet waar 
zij steun kunnen zoeken en er 
zijn geen groepen waarbij zij 
zich aan kunnen sluiten om te 
praten over problematiek.

Onderzoek naar mensen 
met een beperking

Algemeen nieuws

In juli 2012 is Doeke, onze penningmeester, voor een jaar naar 
Ghana vertrokken. Verderop in de nieuwsbrief leest u de reden 
achter zijn vertrek naar Ghana. Door het vertrek van Doeke naar 
Ghana is er in de tweede helft van het jaar geen officiële vergadering 
meer geweest. In plaats daarvan zijn alle aanvragen voor steun via 
de email besproken. Met twee bestuurders in Ghana was er goed 
toezicht op de projectuitvoering en rapportage. 
In februari 2013 heeft een vergadering plaatsgevonden in Kpando. 
De activiteiten die plaatsvonden in 2012 zijn hierin besproken en 
daarnaast is uitgebreid naar de projectrapportages en financiën ge-
keken. Ook is een nieuwe aanvraag voor steun besproken.
Aangezien Aisha, de secretaris, in Nederland was en niet aanwezig 
kon zijn bij de vergadering, zijn de notulen in Ghana opgesteld en is 
er een tweede telefonische verkorte vergadering met haar geweest. 
Hierin is het jaarverslag kortgesloten en is de voortgang in 2013 
besproken. Een link naar het jaarverslag van 2012 vindt u onderaan 
deze nieuwsbrief.

Onderzoek naar beperkingen 
in gemeente Kpando
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UNiTED is momenteel bezig met 
de invoering van verschillende 
activiteiten. Er is een kalendar 
voor 2013 ontwikkeld waarop 
iedereen informatie vindt over 
beschikbare steun in de gemeente 
Kpando. Daarnaast zal de drama-
club optreden in de dorpen die 
deelnamen aan het onderzoek. 
Doormiddel van dit optreden 
willen zij laten zien dat mensen 
met een beperking waardevol zijn 
voor de maatschappij en niet, 
zoals veel wordt gedacht, halve 
mensen of heksen zijn. Tot slot zal 
in elk van de dorpen een steun-
groep gestart worden in samen-
werking met de kerken. Their 
Voice heeft het onderzoek volle-
dig gesteund en UNiTED zal een 

voor de club en we gaan vol fen en belonen open te bespre-beroep op Their Voice doen om de 
enthousiasme door in 2013! ken, maar ook de karaktertrekken invoering van de activiteiten voor 

van de verschillende leeftijds-één jaar te steunen. Het onder-
groepen in kinderen. Een interes-zoeksrapport en de kalender kunt 
sante, succesvolle training!u terugvinden op de website van 
Het buddysysteem is een systeem Their Voice. In september is het management 
waarbij kinderen in HardtHaven 

van UNiTED samen met Renée, 
Children's Home aan elkaar ge-

een studente pedagogiek uit  koppeld zijn. Elk buddyteam be-
Nederland, een project gestart. 

staat uit in ieder geval één ouder 
Samen hebben zij besproken op We zullen proberen zo kort moge- en één jonger kind. Binnen de 
welke vlakken HardtHaven Chil-lijk uiteen te zetten wat er binnen teams kunnen vooral de jongere 
dren's Home baat kan hebben bij de dramaclub heeft plaats- kinderen steun zoeken bij en leren 
ondersteuning in de opvoeding gevonden. Er is hard gewerkt sinds van de oudere kinderen. De oude-
van de kinderen. Dit heeft gere-de laatste nieuwsbrief. In juni re kinderen leren voor een jonger 
sulteerd in een training en een heeft de club voor het eerst kind zorgen. Zij leren ook verant-
buddysysteem.opgetreden op een middelbare woordelijkheid nemen en rap-
De training is gegeven in het school. Dit was een groot succes. porteren aan de huismoeders 
kindertehuis en voor de leraren Sinds dat moment zijn er optre- wanneer er problemen zijn. Het 
van de verschillende scholen waar dens gemaakt met de volgende systeem is in januari ingevoerd en 
de kinderen naar toe gaan. In onderwerpen: het milieu, tiener- wordt nog verder uitgewerkt, 
totaal zijn zes onderwerpen ont-zwangerschap, vrede, HIV/AIDS en maar lijkt een waardevolle bij-
wikkeld. Tijdens de training zijn de handicaps. De club heeft ruim 30 drage te zijn aan het leven in het 
verschillende fasen in de ontwik-keer opgetreden in verschillende tehuis. 
keling van een kind besproken en dorpjes en op verschillende scho-
ook is een trainingsmoment aan len. In december hebben twee 
problematiek gewijd. Gedurende acteurs van THOT, Nienke en Chris, 
de training is geprobeerd zo veel intensief met de club gewerkt om 
mogelijk interactie te hebben met de acteerkwaliteiten te verbeter-
de trainees om bijvoorbeeld straf-en. Het was een succesvol jaar 

Pedagogiek project

Drama Club
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Onderzoek naar pre- en post-
natale zorg

HardtHaven Children’s Home

Individuele sponsoring via 
UNiTED

er onderdak voor haar dochter verschillende jongeren die graag 
worden gezocht tijdens werktijd. een vak zouden leren, of naar 
Their Voice steunt dit project school zouden gaan, maar dit nu 
gedurende één jaar. Daarna zal niet kunnen. Zij zijn heel erg Pre- en postnatale zorg is ontzet-
UNiTED op zoek gaan naar nieuwe geholpen met uw steun!tend belangrijk voor moeder en 
fondsen.kind. Helaas is de moeder- en 

kindsterfte nog hoger dan nood-
zakelijk in veel ontwikkelings-

Bij HardtHaven is niet stil gezeten landen en zo ook Ghana. Veel 
de afgelopen maanden. Doeke projecten richten zich op kind-
vertelt hieronder over zijn werk-sterfte, maar nog maar weinig 
zaamheden. Hier zullen wij u bij-richten zich ook op de verlaging 
praten over de bouw van het van de moedersterfte. Daarom 
nieuwe tehuis. Bouwvakkers en heeft UNiTED besloten een 
medewerkers van HardtHaven zijn onderzoek te doen naar zorg voor 
hard bezig om het nieuwe gebouw de moeder in de gemeente Kpan-
af te maken. Het oude gebouw is do. Tijdens dit onderzoek zijn alle 
van binnen gerenoveerd en kozijn-gezondheidsfaciliteiten die pre- 
en zijn vervangen waar nodig. Het en postnatale zorgen bieden en 
is nu de beurt aan de buitenkant bevallingen doen geïnterviewd. 
van dit gebouw. Daarnaast word-Ook zijn vrouwen in de pre- en 
en de sanitaire voorzieningen postnatale fase geïnterviewd. Al 
momenteel afgemaakt en is men deze interviews samen geven een 

De tweede aanvraag betrof spon- druk bezig met een ontwerp voor goed overzicht van de huidige zorg 
soring van de educatie van Peter, een speeltuin. Dankzij uw steun en de behoefte aan verbetering 
een lid van de dramaclub. Peter kunnen al deze activiteiten door op bepaalde punten. Het rapport 
ging als één van de weinige blijven gaan. Daarnaast worden zal klaar zijn in maart 2013 en zal 
dramaclubleden niet naar school, op dit moment negen kinderen in beschikbaar zijn via de website 
omdat zijn ouders onvoldoende hun levensonderhoud onder-van Their Voice.
middelen hadden hun beide steund via Their Voice. Dit bete-
zoons naar school te laten gaan. kent dat zij financiële steun krijgen 
Zijn oudere broer ging wel naar voor bijvoorbeeld school of 
school. Peter is een zeer vrien- gezondheidszorg. HardtHaven is 
delijke, rustige, hardwerkend op zoek naar meer maandelijkse Afgelopen jaar is UNiTED be-
jongeman en tijdens zijn carriere sponsors om er voor te zorgen dat gonnen individuen te sponsoren 
bij de club heeft hij laten zien alle kinderen de steun krijgen die op verschillende gebieden. U kunt 
toegewijd en betrouwbaar te zijn. zij nodig hebben. Voor € 20,- per hierbij denken aan ondersteuning 
UNiTED management heeft daar- maand wordt u persoonlijke in de financiering van een (be-
om besloten steun voor hem te sponsor van een kind, voor €7,50 roepsgerichte) opleiding, of on-
zoeken en een verzoek in te per maand steunt u de organisatie dersteuning in de aanschaf van 
dienen bij Their Voice. Die hebben om een deel van de vaste lasten materialen om een beroep te 
een sponsor bereid gevonden betalen, zoals de rekeningen voor starten. UNiTED heeft twee aan-
Peter te steunen in zijn opleiding. water en electriciteit, maar ook vragen ingediend bij Their Voice. 
Peter zal zijn rapporten indienen salarissen voor de huismoeders Één aanvraag betrof de sponsor-
bij UNiTED en zijn sponsor elk en de maaltijden voor de kin-ing van transport en lunch voor 
termijn een brief sturen.  Wilt u deren. Laat uw stem horen en Charlotte, de gehandicapte doch-
ook iemand steunen via Their verspreid de boodschap! Opgeven ter van één van de medewerkers 
Voice? Neem contact met ons op voor ondersteuning kan via van UNiTED. Om er voor te zorgen 
via info@their-voice.com. Er zijn info@their-voice.com.  dat de moeder kan werken, moest 
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Doeke in Ghana
Via Their Voice ben ik al weer meer dan 2 jaar aan het proberen om 
de mensen in Ghana te ondersteunen. Na mijn eerste bezoek aan 
Ghana ben ik hiermee gestart, ondanks dat bleef het altijd nog een 
droom ook niet alleen vanuit Nederland te helpen maar ook in 
Ghana aan het werk te zijn. 

Begin 2012 werd deze kans mij aangeboden. In het kindertehuis 
HardtHaven zochten ze naar iemand die een jaar naar Ghana wilde 
komen om een onderwijsproject op te zetten. Alle kinderen in het 
tehuis gaan wel naar school, maar vaak is het onderwijs wat ze 
krijgen niet voldoende om een niveau te bereiken waarmee ze een 
goede toekomst op kunnen bouwen. In het tehuis doen alle 
huismoeders en vrijwilligers hun best om de kinderen te 
ondersteunen in hun leerproces maar hier moest meer structuur in 
komen om te zorgen voor een juiste basis. Omdat ik in Nederland 
werkzaam ben als leerkracht was dit een super kans voor mij. 

Op dit moment zit de helft van dit jaar er alweer op en het is echt 
geweldig om hier te mogen zijn. In mijn functie ben ik bezig met het 
opzetten van een naschools onderwijsprogramma, hierbij de 
vrijwilligers aan te sturen en de kennis van de huismoeders, over de 
ontwikkeling van een kind, te vergroten. Het was al geweldig om te 
kunnen helpen via Their Voice maar het is helemaal super om zelf te 
mogen zien welke projecten en welke mensen Their Voice allemaal 
steunt.

Doeke van der Zee, 
penningmeester

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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