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Nieuwsbrief 

Inleiding

Het is al weer ruim een jaar 
geleden sinds u een nieuwsbrief 
van ons heeft mogen ontvangen. 
Het is dan ook hoog tijd om u op te 
hoogte te brengen van alle 
activiteiten rondom Stichting 
Their Voice.

Er heeft zich een wijzi- De ambassadeurs van 
ging in het bestuur voorgedaan. Their Voice, Marja en Fred van 
Na een jaar inzet voor Hardt- de Beek, zetten zich nog steeds 
Haven Children's Home in regelmatig in voor de stichting. 
Kpando, Ghana en na twee jaar Dankzij hun blijven er inzame-
inzet als penningmeester voor lingsacties uitgevoerd worden 
Stichting Their Voice, heeft en kunnen wij doorgaan met de 
Doeke van der Zee besloten het projectsteun in Ghana.
iets rustiger aan te doen. Hij Er zijn in 2013 twee 
blijft nauw verbonden aan de grote inzamelingsacties ge-
stichting door zorg te dragen weest die het algemene werk 
voor de website en de huisstijl. van UNiTED hebben gesteund. 
Zijn penningmeesterschap De damesclub van N.T.C. (Nij-
heeft hij overgedragen aan kerkse Tennis Club) organi-
Annemieke van der Werff, die al seerde een Ghanese avond met 
sinds 2009 regelmatig in Kpando muziek, dans, hapjes en ver-
komt. Verderop in de nieuws- maak met als doel geld op te 
brief leest u haar verhaal. halen voor UNiTED. Marlies van 

Het begin van 2014 is der K., die regelmatig aan Their 
rustig geweest binnen de stich- Voice doneert, besloot haar ver-
ting en het bestuur. We hebben jaardag in het teken van Their 
daarom besloten Stichting Their Voice en UNiTED te plaatsen en 
Voice en de projecten die ge- vroeg iedereen geld te doneren. 
steund worden meer te promo- Dankzij deze twee genereuze 
ten. Er zal vanaf 2015 elk kwar- acties konden in 2013 alle 
taal een nieuwsbrief/ bestuurs- projecten van UNiTED doorgang 
bericht uitgestuurd worden vinden en positief afgerond 
naar alle geïnteresseerden. Ook worden. Het jaar-rapport van 
zal het bestuur gebruik gaan UNiTED is op te vragen via 
maken van Facebook en zal de .
website gerenoveerd worden. 
Deze acties zullen in het laatste 
kwartaal van 2014 plaatsvinden. 

info@unitedprojects.org

Algemeen nieuws

Er zijn sinds onze laatste nieuwsbrief twee bestuursvergaderingen 
geweest. Beide vergaderingen vonden plaats in Nijkerk, Nederland, 
en bij beide vergaderingen was het hele bestuur aanwezig. Alle 
beleidsdocumenten vindt u op  onder het 
kopje beleidsdocumenten. Hieronder een aantal algemene 
mededelingen:

www.their-voice.com

De succesvolle inzamelingsactie 
bij N.T.C.

mailto:info@unitedprojects.org
http://www.their-voice.com
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In het laatste kwartaal van 
2014 worden er in ieder geval vijf 
nieuwe aanvragen verwacht en 
behandeld. Het is al bekend dat 
een aanvraag zich op educatie 
over het Ebola virus zal richten. 
Materialen hiervoor zijn al ont-
wikkeld. Het virus is nog niet 
gerapporteerd in Ghana, maar er 
is een reëel risico. Reden genoeg 
dus voor preventieve educatie. 
Over nieuwe aanvragen en de 
uitvoering rapport in de eerst 
volgende nieuwsbrief.

In juli 2014 stond er een 
artikel in de Nijkerk Nu over de 
continue steun die Their Voice 
ontvangt via Jumbo Nijkerk.

het nieuwe schooljaar (2014 – de Skype contact geweest met de 
2015) zal het UNiTED manage- kinderen, medewerkers en vrij-
ment hiermee van start gaan. willigers in HardtHaven. Daarna is 

 
de bus verscheept en begin 2013 
is deze in Ghana aangekomen en 

Helaas heeft de drama club bij naar Kpando gereden. Alsof dit 
UNiTED besloten de activiteiten nog niet genoeg was heeft de 

In 2012 is er ontzettend hard stil te zetten. Al sinds het najaar school besloten een kind bij 
gewerkt op de Wumkesskoalle in van 2013 waren er geschillen HardtHaven te helpen om te 
Joure. De leraren, leerlingen en binnen de tienergroep. Toen deze, sparen voor vervolgonderwijs. Er 
ouders van leerlingen hebben ook met hulp van de club manager wordt bij Their Voice een spaarpot 
verschillende activiteiten onder-en het UNiTED management, niet gecreëerd die straks zal toestaan 
nomen om geld in te zamelen voor opgelost leken te kunnen worden, dat Bright verder kan studeren. 
de een bus voor het kindertehuis is er besloten niet verder te 
in Kpando. Door de enorme inzet werken met de club in deze vorm. 
van iedereen is er voldoende geld Het is ontzettend jammer, omdat . Tot slot word er door de 
ingezameld voor een bus, een de optredens zeer succesvol en directeur van een school jaarlijks 
onderhoudspot voor de bus en gewild waren en het project op onderhoudsgeld voor de bus 
nieuwe matrassen voor alle zich (de drama club als educator) ingezameld. 
kinderen in HardtHaven Children's een sterk plan heeft. Uiteraard 
Home! Daarbij is de bus gevuld kan een project niet werken als de 
met een naaimachine, allerlei leden niet samen kunnen werken 
materiaal voor kraamvrouwen en en daar moet dan ook een 
verloskundigen, en zijn er vele oplossing voor komen. Enkele van 
laptops en mobiele telefoons de leden willen ontzettend graag 
ingezameld voor HardtHaven en doorgaan met het opzetten en 
UNiTED in Kpando. Op een uitvoeren van verschillende 
feestelijke avond in het najaar van optredens. Er zal daarom worden 
2012 is de bus het schoolplein op gekeken naar mogelijke samen-
gereden om iedereen te laten zien werking met een bestaande 
wat een indrukwekkend resultaat dramagroep op één van de 
er was geboekt. Er is die avond via middelbare scholen in Kpando. In 

 (link 
naar artikel)

Klik op de link om meer te lezen 
over Bright (link naar profiel 
Bright)

Drama Club

Hardthaven Children’s Home



Vocational training

In 2014 is UNiTED management 
zich meer gaan richten op het 
ondersteunen van beroeps-
trainingen. Er zijn steeds meer 
mensen die vanuit hun beroep 
naar Ghana willen komen om daar 
hun kennis en ervaring te delen 
met de inwoners. Daarbij krijgt 
UNiTED steeds meer aanvragen 
van individuen voor steun. Vaak 
gaat het om een aanvraag voor 
steun in het levensonderhoud. 
Het UNiTED management hangt 
het volgende principe aan: “het 
heeft meer nut iemand te leren 
vissen dan slechts de vis aan te 
dragen.” Het lijkt daarom logisch 
om internationale vrijwilligers in 
te zetten om lokaal mensen te 
trainen zodat zijn in hun levens-
onderhoud kunnen voorzien. In 
de tweede helft van 2014 gaat het 
management van UNiTED hier-
mee beginnen. De eerste twee 
plannen worden momenteel 
gesmeed. Een professionele tand-
arts zal in oktober twee weken 
naar Ghana komen om te onder-
zoeken wat er nodig is om in 
Kpando een basale tandarts-
praktijk op te starten. Om het 
tandartsproject te starten is een 
aanvraag voor steun ingediend bij 
Their Voice. Het rapport met 
voortgangsplan zal eind 2014 
bekend zijn. In de volgende 
nieuwsbrief leest u meer.
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Annemieke in Ghana
Mijn naam is Annemieke van der Werff, penningmeester van Their 
Voice. In juni 2010 ben ik samen met mijn zus Marianne onze 
rondreis door Ghana begonnen met een bezoek aan Jessy, 
studievriendin van Marianne. Tijdens dit bezoek heb ik de belofte 
gedaan om ooit, voor een langere periode en tevens voor 
vrijwilligerswerk, terug te komen. Het mooie werk dat Jessy en 
Edem doen en de sociale bevolking was hiervoor mijn drijfveer. In 
maart 2011 (4 weken), maart 2012 (ruim 3 weken) en november 
2012 (2 weken) ben ik terug gegaan naar Kpando. Van dichtbij heb ik 
de projecten, die Their Voice ondersteunt, kunnen meemaken en 
zien. De projecten die Their Voice ondersteunt, hebben een breed 
draagvlak en dragen bij aan de ontwikkeling van Kpando en de Volta 
Region. Het enthousiasme waarmee Jessy en Edem de projecten 
draaien, zie je ook  terug bij de lokale bevolking. Men gaat er vol voor 
en staat achter de projecten en de ontwikkeling die binnen 
meerdere lagen van de bevolking plaatsvindt. Een geweldig 
voorbeeld, welke ik zelf heb mogen ervaren, is de reanimatie-
training aan het personeel van het lokale ziekenhuis in Kpando. 
Wanneer je ziet dat deze reanimatietraining, met name op de 
kinder/verlosafdeling, een sterke afname in de “onder de 5 jaar 
sterfte” teweeg kan brengen, dan is de inzet van deze projecten en 
het geld optimaal!

Annemieke van der Werff
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
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info@their-voice.com
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