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Nieuwsbrief 

Inleiding

Sinds de laatste nieuwsbrief is het 
wat rustiger geweest. 

Projectnieuws vallen ontzettend op en zowel 
de vrijwilligers als het manage-Hieronder vindt u de project-
ment van UNiTED krijgen veel rapportage van de afgelopen 
complimenten over de mooie maanden. Het is erg rustig 
fietsen. Het vinden van een geweest qua projectwerk. De 
lokale drukker die geschikte maanden augustus en septem-
stickers kan ontwerpen en prin-ber worden in Ghana over het 
ten tegen een redelijke prijs algemeen gebruikt voor eva-
levert nog wat problemen op. luatie en planning voor de 
De organisatie heeft daarom komende maanden en het 
besloten eerst zelf alle activi-nieuwe jaar. We verwachten 
teiten te bekostigen en wanneer dan ook dat we later dit jaar / 
alles rond is een officiële aan-begin 2016 meer project nieuws 
vraag bij Their Voice in te kunnen brengen, met daarbij 
dienen. Het voltallige bestuur nieuwe aanvragen.
steun dit leuke initiatief en 
hoopt op korte termijn de 
aanvraag te krijgen.  

De fietsen van UNiTED zijn 
inmiddels allemaal in dezelfde 
kleur gespoten, knalgeel. Ze 

Lokale promotie UNiTED 
Projects - Aanvraag verwacht

Algemeen nieuws

Er is geen vergadering geweest, maar wel regelmatig contact via de 
email. We beginnen de nieuwsbrief met algemene mededelingen:

Het internet in Ghana blijft slecht. Er zijn inmiddels meerdere 
opties geprobeerd, maar het gebeurt zeer regelmatig dat de 
verbinding erg slecht is of helemaal plat ligt. Dit maakt het daarom 
erg lastig om regelmatig contact te hebben met Nederland. We 
blijven echter proberen om een betere oplossing te vinden.

De voorzitter is bezig een werkbezoek aan Nederland te 
organiseren. In twee weken tijd zal ze door heel Nederland 
presentaties geven en bijeenkomsten bijwonen, bij zowel 
bestaande als nieuwe partners.  

Aisha, onze secretaris is eind juli bevallen van een prachtige 
dochter, Meis. We zijn ontzettend blij met deze nieuwe aanwinst en 
wensen het hele gezin veel geluk! 

Wegens het zwangerschapsverlof van de secretaris worden haar 
activiteiten tijdelijk waargenomen door de voorzitter. 

UNiTED fiets

Aisha en Meis
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Archiefkast Kpasec - steun Appartement Kpala - steun 
ontvangen ontvangen

O n d e rste u n i n g  e d u cat i e  
ta l e n t v o l l e  s t u d e n t e n  -  
vervolgd

Babies in beeld - vervolgd

-bruikt is. Het bestuur van Their 
Voice gaat overleggen over moge-
lijke stappen om hier verandering Kpasec de middelbare school in Het apartement op Kpala is ver 
in te brengen.Kpando die eerder dit jaar werd gevorderd, er staat een casco. Er is 

gesteund in het vernieuwen van sinds de vorige nieuwsbrief weinig 
de archiefkast, heeft het bestuur actie geweest. Er zijn zeer veel 
van Their Voice bedankt via Hardt- heftige regens en onweersbuien 
Haven, de lokale organisatie die geweest, waardoor de werklui 
de brug vormt tussen de school en zich niet van het vasteland naar Victor en Silas, zitten inmiddels in 
Their Voice. We zijn ontzettend blij het eiland konden verplaatsen. Nu het tweede studiejaar van genees-
dat we de school hebben kunnen het regenseizoen zijn eind nadert, kunde. Ze hebben het eerste jaar 
steunen. worden er weer actieplannen ge- met succes volbracht. Ze zijn nog 

maakt. UNiTED Projects heeft als steeds ontzettend gemotiveerd 
doel gesteld om eind november en bellen of emailen regelmatig 
de oplevering te doen. Het aparte- met updates. Het bestuur van 
ment zal dan voorzien zijn van een Their Voice is nu op zoek naar 
dak en plafond, kozijnen met organisaties of stichtingen die hen 
deuren en ramen, pleistering op ook in het tweede jaar financieel 
alle muren en muggennetten kunnen bijstaan. HardtHaven 
rondom de veranda en voor alle Chilrden's Home heeft momen-
ramen. Het apartement is dan teel het spaargeld aangesproken 
bewoonbaar en zal door vrijwilli- om er voor te zorgen dat ze door 
gers geverfd worden. Er zal in kunnen studeren. We hopen dit 
december / januari gewerkt word- kindertehuis terug te kunnen 
en aan een buitendouche en betalen door een actie op touw te 
latrine, maar hiervoor moet de zetten voor Silas en Victor. 
organisatie eerst meer fondsen 
verzamelen.

Helaas is de technische man uit 
Accra nog steeds niet in Kpando 
geweest om naar het echo-
apparaat te komen kijken. Dit 
betekent dat het apparaat onge

Ze zijn 
ontzettend gemotiveerd en hou-
den de voorzitter continue op de 
hoogte van de ontwikkelingen in 
hun studie. Ze brengen hun 
vakanties in Kpando door om in 
het kindertehuis en voor UNiTED 
activiteiten uit te voeren. We zijn 
erg blij met deze positieve ont-
wikkelingen. 

Archief voor en na
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Ervaringsverhaal – Marianne in Ghana
Hallo allemaal! Ik ben Marianne de 
Groot, 24 jaar en kom uit Leiden. Eind 
augustus vloog ik naar Ghana om voor 
mijn studie geneeskunde de komende 
drie maanden een onderzoek te doen. 
Het onderzoek is in samenwerking met 
Jessy Adjordor en zal plaatsvinden op de 
eilanden in het Voltameer die onder 
Kpando Municipal ity val len.  De 
onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat zijn 
de verschillende manieren van bevallen 
en welke complicaties zijn er op de 
eilanden in het voltameer die onder 
Kpando Municipality vallen?

“Het is een groot verschil met Nederland, maar 
dat bevalt me eigenlijk wel heel goed. Iedereen is 
hier zo vriendelijk en bereid je te helpen, overal 
waar je komt wordt je welkom geheten en er 
heerst een hele veilige sfeer.” ... ”Om het 
zorgsysteem te leren kennen heb ik een ochtend 
meegelopen in het ziekenhuis en een ochtend in 
Kpando health center. Dan besef je pas echt hoe 
anders het hier is.” ... “Ik voelde me heel erg 
welkom. Een lastig puntje in deze fase waren de 
leeftijden. Soms duurde het wel een kwartier om 
op te noemen welke leeftijden iedereen in het 
huishouden heeft. Leeftijd is hier gewoon niet 
belangrijk.” ...” Echt diep respect voor de 
vrouwen die op de eilanden bevallen en vooral 
voor deze TBA (Traditional Birth Attendant), voor 
het goede werk wat ze doet om de vrouwen zo goed mogelijk te helpen zonder ook maar enige 
hulpmiddelen.” ... ” Eigenlijk vind ik alles wat we doen heel interessant en echt super leuk om te doen. Dit is 
echt een ervaring die niemand mij meer afpakt en ik zou iedereen aanraden het ook te doen.”

~ Het hele verhaal van Marianne kunt u op onze website lezen. ~

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

Het postadres in Ghana is:
P.O. Box 216
Kpando, Volta Region
Ghana
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info@their-voice.com
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