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Inleiding
Wat gaat de tijd toch snel. Het is
inmiddels vier maanden geleden
sinds u onze kerstgroet heeft
mogen ontvangen en al weer zes
maanden sinds wij de laatste
nieuwsbrief verstuurden. Het is
dan ook hoog tijd voor een
update van onze kant. Veel
leesplezier!

Nieuwsbrief
Algemeen nieuws
Sinds de laatste nieuwsbrief is er een vergadering geweest in
Nijkerk, Nederland, waarbij het voltallige bestuur aanwezig was.
Alle beleidsdocumenten vindt u op www.their-voice.com onder het
kopje beleidsdocumenten. Hieronder een aantal algemene
mededelingen:
Naast alle activiteiten
rondom de stichting hebben we
twee leuke mededelingen voor
u. Onze penningmeester is in
oktober 2014 bevallen van een
kerngezonde prachtige dochter.
Daarnaast verwacht onze secretaris haar eerste dochtertje in
juli 2015.
Sinds juni 2014 houdt de
voorzitter een dagboek bij
waarin alle activiteiten rondom
Stichting Their Voice bijgehouden worden. Dit dagboek
wordt gebruikt om de bestuursleden in Nederland betrokken
en op de hoogte te houden,
maar ook om via Facebook korte
berichten uit te sturen en drie
maal per jaar een nieuwsbrief
uit te sturen. Het internet in en
de communicatie met Ghana
blijven uitdagend, maar er zijn
kleine verbeteringen, waardoor
het steeds makkelijker wordt
om alle vrienden van Their Voice
op de hoogte te houden van
onze activiteiten.
De ambassadeurs van
Their Voice, Marja en Fred van
de Beek, zijn nog steeds jaarlijks
in Ghana te vinden. Eind 2014
vertrokken zij die kant op om
daar kerst en nieuwjaar door te

brengen. Uiteraard kwamen zij
niet met lege handen aan. Zo
deelden zij uit naam van Their
Voice twaalf Waka Waka lampen uit die op zonne energie
opladen. De aanschaf van deze
lampen werd mogelijk gemaakt
door JUMBO Nijkerk, waar al
meerder jaren een inzamelingskastje hangt naast de flesseninname. Het merendeel van de
lampen werd aan studenten
uitgedeeld, die nu ook 's avonds
kunnen studeren (zie foto). Over
deze actie verscheen een artikel
in de Stad Nijkerk, een lokaal
nieuwsblad.
(http://www.destadnijkerk.nl/p
laatsnamen/nijkerk/waka_wak
a_lampen_met_kerst_naar_gh
ana_3385313.html#.VJRCVz3pA
Bg)
In het laatste kwartaal
van 2014 zijn er vijf projectaanvragen ingediend en goedgekeurd. Ook ontving de
stichting aan het eind van het
jaar alvast twee aanvragen voor
2015. U leest hierover meer
onder het kopje projectnieuws.
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Projectnieuws
We hebben deze keer ontzettend
veel projectnieuws voor u. Naast
de projecten die de afgelopen zes
maanden zijn gesteund heeft het
bestuur nog twee nieuwe aanvragen gekregen. Deze aanvragen
richten zich op het maken van een
archiefkast voor een lokale
middelbare school en het bouwen
van een gastenverblijf. Hierover
leest u meer in de volgende
nieuwsbrief. Hieronder vindt u de
projectrapportage van de afgelopen maanden.

Het gevecht tegen Ebola
Sinds September 2014 is UNiTED
projects, een lokale partner van
Their Voice, zich aan het inzetten
tegen Ebola. Er zijn materialen
voor gezondheidseducatie ontwikkeld en deze werd op verschillende plekken aangeboden. Acht
vrijwilligers, uit in totaal vier
verschillende landen, bezochten
de grensdorpen tussen Ghana en
Togo om daar groepen mensen uit
te leggen wat de gevaren van
Ebola zijn, hoe te handelen bij

verdachte gevallen en hoe te
handelen ter preventie. De lessen
worden zeer goed ontvangen en
het feit dat er overal een sticker
poster wordt achter gelaten en
flyers worden uitgedeeld draagt
bij aan de verspreiding en herhaling van de informatie. In
december en januari werd de les
ook op lokale scholen gegeven.

Verbetering communicatie
Sinds vrijdag 3 oktober is de
internetverbinding een feit. Er is
een modem met WiFi functie
geleverd. Deze is direct getest en
werkt goed bij zowel medewerkers als vrijwilligers van UNiTED
(en ook de voorzitter van Their
Voice!). Uit veiligheidsoverwegingen en om misbruik te
voorkomen is de internetverbinding in het kantoor van
HardtHaven Children's Home
aangelegd. Er is hier zicht op zowel
de bedrading (die in Ghana
regelmatig gestolen wordt) als het
modem. Daarnaast is er toezicht
op het aantal mensen dat het
internet gebruikt. Iedereen die
gebruik van het internet wil
maken krijgt een code en betaalt
een vast bedrag per maand.

Tandheelkunde in Kpando
Their Voice heeft een project
gesteund dat diende ter oriëntatie
voor de opzet van een tandartspraktijk in een lokale kliniek in
Kpando. Een onlangs gepensioneerde tandarts uit Nederland is
naar Kpando gekomen en heeft
verschillende locaties bezocht om
de bestaande en toekomstige
tandheelkunde te bespreken. In
Kpando Health Center heeft hij
verschillende ruimtes toegewezen

gekregen om een tandheelkundige kliniek te starten. Samen
met een andere vrijwilliger heeft
hij de ruimtes opgemeten. Momenteel wordt er een uitgebreid
projectplan geschreven. Hiermee
worden de fondsen en materialen
gezocht om in 2015 een start te
maken met het realiseren van de
tandartspraktijk. Naast het zoeken
naar een praktijklocatie heeft de
tandarts ook een bezoek gebracht
aan HardtHaven Children's Home,
waarbij alle kinderen en medewerkers uitgebreid gebitsonderzoek kregen!

Excellente HIV/AIDS zorg bij
Hardthaven Children’s Home
Eind september heeft het bestuur
van Their Voice een aanvraag voor
steun ingediend bij een Nijkerkse
stichting. Aanvraag is gedaan in
naam van HardtHaven Children's
Home met als doel financiële
steun aan te vragen voor het
project “Excellence in HIV/AIDS
Health Care”. Dit project richt zich
op de gezondheidszorg van de
seropositieve kinderen die in het
tehuis leven en de seropositieve
vrouwen en kinderen die in de
omringende dorpen gesteund
worden. Maandelijks komt er een
arts vanuit Accra om vijftien
patiënten te onderzoeken.
Hiermee wordt de zorg en
gezondheid van de patiënten sterk
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verbeterd. Er is meer persoonlijke
aandacht voor elke patiënt, er is
betere medicatie beschikbaar en
medicatie is altijd beschikbaar, er
worden regelmatiger onderzoeken uitgevoerd om de gezondheidsontwikkelingen in de gaten
te houden. Begin oktober werd de
aanvraag gehonoreerd. Dit betekent dat het tehuis voldoende
financiën heeft om het project
een half jaar door te zetten en
ondertussen naar vaste donateurs
voor het project te zoeken.

Kliniek zonder water

Babies in beeld

Their Voice kreeg in oktober een
aanvraag van een kliniek in
Kpando. De waterpomp van de
kliniek is kapot gegaan, meegenomen voor reparatie en nooit
terug gebracht. Het bedrijf dat de
reparatie op zich heeft genomen
geeft geen gehoor. Hierdoor heeft
de faciliteit geen stromend water
en kunnen geen bevallingen begeleid worden. Vrouwen moeten
naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis reizen, of kiezen er voor thuis
zonder toezicht te bevallen. Dit
laatste resulteert in een groter
risico op moeder- en kind-sterfte.
Het bestuur van Their Voice heeft
de kosten voor de aanschaf van de
pomp vergoed. De kliniek zal er
voor zorg dragen dat de pomp
geïnstalleerd wordt.

In 2014 heeft Their Voice de
transportkosten voor een echo
apparaat voor een lokale kliniek
vergoed. Het apparaat zal de
lokale kliniek helpen de prenatale
screening te verbeteren en hiermee complicaties te voorkomen
en vroegtijdig op te sporen. Na
een lange reis met vele stops
wegens de Ebola problematiek in
West Afrika, is het apparaat in
november aangekomen in Kpando. Helaas is er tijdens het
transport intern iets beschadigd
waardoor de lokale autoriteiten
een reparateur hebben moeten
inschakelen. Deze wordt wegens
zijn drukke schema eind maart,
begin april in Kpando verwacht.
Geduld is een schone zaak zullen
we maar zeggen.

Ondersteuning educatie
talentvolle studenten
Twee studenten uit zeer rurale
gebieden in Ghana kregen eind
2014 studiesteun via Their Voice.
Silas en Victor zijn onafhankelijk
van elkaar opgegroeid in ruraal
Ghana. Zij hebben beiden een
zware jeugd achter de rug, maar
dit heeft niet tot slechte studieresultaten geleid. Integendeel,

zowel Silas als Victor hebben
toelating gekregen tot de studie
medicijnen. Helaas is er geen geld
om hun studie te bekostigen. Zij
hebben onafhankelijk van elkaar
HardtHaven Children's Home benaderd voor steun. Helaas heeft
ook deze organisatie onvoldoende
middelen om zo'n kostbaar project te steunen. HardtHaven heeft
op zijn beurt Their Voice benaderd
en deze heeft via twee Nederlandse familiestichtingen de fondsen
voor beide studenten voor één
studiejaar mogen ontvangen.
Beide stichtingen verwachten
rapportage over de studievoortgang van Victor en Silas. Deze
jongemannen zijn met hun studie
begonnen en hebben nauw contact met de directeur van HardtHaven en de voorzitter van Their
Voice. Zij hebben mondeling toegezegd dat zij deze kans terug
zullen betalen door in de rurale
gebieden van Ghana te gaan
werken.
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Ambassadeurs
Twee dagen voor kerst 2014 vertrokken we voor de achtste keer
naar Ghana voor een bezoek aan Kpando. Vier koffers vol met
kerstcadeautjes, handdoeken, Waka Waka lampen en wat
Hollandse etenswaren en verschillende donaties. Heerlijk om
onze ( klein) kinderen weer te zien en alle mensen die we daar
ondertussen hebben ontmoet. Via de tandarts uit Venlo, die in
oktober een bezoek bracht aan Kpando, hadden we allerlei
cadeautjes mee voor de kinderen en huismoeders van
HardtHaven. Dit hebben we aangevuld met voor iedereen een nieuwe handdoek en een beker. Een
prachtig kerst cadeau! Na een heerlijk kerstmaal in het tehuis werd iedereen verblijd met de cadeautjes.
De Waka Waka lampen, gekocht dankzij de doorlopende statiegeldactie van JUMBO Nijkerk, hebben we
gegeven aan een aantal studenten om ook 's avonds te kunnen studeren en wat mensen die niet
aangesloten zijn op het electriciteitsnet. Tijdens dit bezoek hebben we ook een boottocht gemaakt over
het Voltameer naar het eiland Kpala, om daar het werk van UNiTED en het project van Chris, een
Amerikaanse UNiTED vrijwilliger, te bezoeken. Hij is samen met de lokale bevolking van het eiland naar
drinkwater aan het boren. Het was ook mooi om te zien hoe hij bezig was speciale eco latrines (EcoSan) te
bouwen! Op het eiland hebben we ook de oma van Bernice en moeder van Emmanuel ontmoet. Kind en
kleinkind zijn beiden gehandicapt en worden door HardtHaven Children's Home gesteund. Helaas
hoorden we later dat Emmanuel op 14 februari is overleden. Samengevat kijken we weer terug op een fijn
en zinvol bezoek en hebben we enorm genoten van onze kleinkinderen!!!
Eén van de Waka
Waka lampen ging
naar een bejaarde
vrouw die zonder
stroom leeft
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