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Inleiding
In april ontvingen jullie een uitgebreide nieuwsbrief over het
reilen en zeilen bij Their Voice en
in Ghana. De afgelopen maanden
zijn iets rustiger geweest, maar
we hebben nog steeds genoeg te
vertellen!

Nieuwsbrief
Algemeen nieuws
We hebben niet vergaderd sinds de laatste nieuwsbrief, maar wel
veel contact gehad via de email. Daarnaast hebben de
ambassadeurs van de stichting verschillende events bezocht om
onze naamsbekendheid te vergroten. Hieronder een aantal
algemene mededelingen:
De boekhouding van Their Voice is herzien en aangepast.
Hierdoor is het nu gemakkelijker om alle inkomsten en uitgaven bij
te houden. Ook is het gemakkelijker overzicht te bewaren wat
betreft nieuwe donaties.
Uit strategische overwegingen is een professioneel adobe
pakket gekocht via TechSoup. Hiermee kan de voorzitter onder
anderen invulformulieren maken voor Their Voice en de lokale
projecten. De uitdaging is nu om goed internet te vinden in Ghana
om het pakket te downloaden!
De ambassadeurs zijn naar een benefietdiner van de Lions Club
in Hoevelaken geweest. Opbrengsten van dit diner gaan naar een
goed doel. Het was direct een mooie gelegenheid om Their Voice en
de projectondersteuning te promoten. Er werd heel enthousiast op
gereageerd en mensen gaven aan contact op te willen nemen om
meer te bespreken.
De notaris die de oprichting van Their Voice officieel heeft
gemaakt heeft afscheid genomen van zijn ambt. Onze ambassadeurs zijn bij zijn afscheidsfeest geweest. Hierbij willen wij Dieter
van de Castel bedanken voor zijn bijdragen aan de oprichting van de
stichting! Geniet van alle nieuwe activiteiten en uitdagingen!
(link naar afscheidsinterview)

Projectnieuws
Hieronder vindt u de projectrapportage van de afgelopen
maanden. Er is weer hard
gewerkt in Ghana en er is ook
weer een nieuwe aanvraag
binnen.

Victor en Silas

Lokale promotie UNiTED
Projects - nieuwe aanvraag
UNiTED projects wil de lokale

promotie vergroten. Ze willen
zowel de naam van de organisatie meer bekend maken als
meer gezondheidsboodschappen uitdragen. De organisatie
heeft 13 fietsen die verhuurd
worden aan vrijwilligers en
stagiaires. Deze fietsen door het
hele gebied. Er is daarom
besloten tot fietsreclame. Alle
fietsen zullen voorzien worden
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van metalen platen. Daarna worden ze allemaal geel gespoten
(overheersende kleur in het
UNiTED logo). Vervolgens wordt
elke plaat aan twee kanten voorzien van een gezondheidsboodschap op sticker (in Ewe en
Engels). Ook zal het logo van de
organisatie met contactgegevens
op de stickers staan. Op deze
manier heeft de organisatie gratis
promotie terwijl de vrijwilligers en
stagiaires rondfietsen; en krijgen
de inwoners van het gebied gratis
gezondheidsboodschappen. Het
bestuur zal besluiten of dit project
gesteund wordt.

Archiefkast Kpasec - steun
ontvangen
Voor Kpasec, 1 van de beste Senior
High Schools (is latere jaren
middelbare school) in de Volta
Regio, en de voormalige school
van Edem Richard Adjordor,
directeur en mede-oprichter van
HardtHaven Children's Home, wil
HardtHaven graag een archiefkast
maken. Momenteel ligt het grootste gedeelte van het schoolarchief
in stapeltjes op elkaar op een tafel.
Het is dus erg lastig iets terug te
zoeken. Daarbij wordt het archief
nu vies en beschadigt het. HardtHaven wil de school een archiefkast aanbieden ter verbetering.
De school biedt HardtHaven in ruil
daarvoor een plaats op de school
voor vier eerstejaars studenten.
Dit is een hele mooie kans en
daarom is Their Voice benaderd

om Kpasec te steunen in het
verbeteren van het archief.

Appartement Kpala - steun
ontvangen
Sinds mei 2014 bezoekt UNiTED
Projects het eiland Kpala regelmatig. Dit is een eiland in het
Voltameer. Sindsdien hebben ze in
samenwerking met onze vrijwilligers de enig aanwezige kliniek
gerenoveerd, is HardtHaven een
gezin met twee gehandicapte
kinderen gaan steunen, heeft
UNiTED een gezondheidsonderzoek uitgevoerd, gezondheidseducatie gegeven en is UNiTED nu
bezig een water en sanitatie
project op te zetten. Er is geen
stromend water en electriciteit op
het eiland en de taxiboot gaat
maar eenmaal per dag van en naar
het eiland. Dit betekent dat de
vrijwilligers en medewerkers van
UNiTED een boot moeten huren,
of op het eiland moeten overnachten. Het laatste gebeurt
regelmatig. Vrijwilligers nemen
een tent, luchtbed, water en voedingsmiddelen mee en kamperen
twee tot drie nachten op het
eiland. Wegens het gebrek aan
sanitatie en een goed onderkomen is dit een pittig project. Om
toch iets meer "luxe" te bieden en
meer vrijwilligers aan te moedigen dit eiland te helpen, is UNiTED
met de bouw van een klein
gastenverblijf met latrine, buitendouche (zodat men gekookt water
uit het meer kan gebruiken) en
basiskeuken begonnen.

Their Voice steunt het project en
we hopen in de volgende nieuwsbrief een update te brengen.

Babies in beeld - vervolgd
Samen met een technische vrijwilliger uit Nederland heeft de
voorzitter geprobeerd om het
echo apparaat na te kijken. Het
apparaat is volledig uit elkaar
gehaald en er bleek niets los te
zitten of kapot te zijn. Na contact
met Philips in Nederland werd
besloten de Philips vertegenwoordiger in Accra te bellen. Deze
zal met speciale software het
board moeten lezen en resetten.
Wij hopen dat het apparaat dan
gaat werken. Het is nu eerst
wachten tot de technische man
naar Kpando kan komen.

Kliniek zonder water - vervolgd
Helaas is de pomp bij de kliniek in
Kudzra nog steeds niet geïnstalleerd. Het is onbekend waarom dit
zo lang duurt. De voorzitter van
Their Voice heeft overlegd met
haar lokale collega's en zij hebben
besloten op zoek te gaan naar een
loodgieter die technisch genoeg is
om de pomp te installeren. De
voorzitter en haar man zullen
zorgdragen voor de kosten.

Ondersteuning educatie talentvolle studenten - vervolgd
Victor en Silas, de studenten die
geneeskunde studeren en gesteund worden via Their Voice
hebben hun eerste examens
gemaakt en succesvol volbracht.
Ze zijn ontzettend gemotiveerd en
houden 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
ontwikkelingen.
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Onze voorzitter vertelt..
Het is inmiddels jaren geleden sinds ik mijn ervaringen in Ghana met jullie heb gedeeld. Ik vind het dan ook
tijd worden jullie in te lichten hoe het mij vergaat. Hoe het met de stichting gaat lezen jullie in de
nieuwsbrief. Maar hoe zit het nu met die voorzitter die daar in dat verre Ghana woont?
Ik woon hier nu zes jaar. Terwijl ik dit schrijf is het zelfs precies zes jaar! Hoera! Ik begon als administrateur
en manager van HardtHaven Children's Home. Al snel werd ik gevraagd bij de opzet van een nieuwe
organisatie, UNiTED. Deze organisatie zou ontwikkeling in het gebied stimuleren door in te spelen op de
behoeftes en kracht van de lokale bevolking, daarbij gebruik makend van de inzet van vrijwilligers en
stagiaires. Nauwe samenwerking met de lokale dorpen, organisaties en autoriteiten zijn daarin van groot
belang. Inmiddels draaien er bij UNiTED ruim 15 projecten die zich richten op onderzoek,
gezondheidseducatie en –voorlichting, training van gezondheidswerkers, het in kaart brengen van het
gebied en de organisaties en het inzetten van vrijwilligers / stagiaires in het onderwijs.
HardtHaven Children's Home is ook ontzettend gegroeid en
heeft nu een eigen pand. Toen ik aankwam verbleven we in
een gehuurd pand. Er wonen ruim twintig kinderen in het
tehuis die, buiten twee, allen naar school gaan. Iedereen krijgt
verschrikkelijk goede medische zorg en seropositieve kinderen
worden zelfs maandelijks door een arts bezocht. De
organisatie steunt meer dan 40 kinderen en vrouwen die allen
chronisch of progressief ziek zijn. Regelmatig verblijven jonge
moeders met ondervoede kinderen bij ons voor de nodige
steun op het gebied van gezondheidszorg, voeding, educatie
en voorlichting.
Over mijn persoonlijke leven mag ik ook zeker niet klagen. Mijn
man en ik zijn ontzettend trots op onze Isabella en Lucas, twee
vrolijke, energieke, ondeugende levensgenieters. We zijn
allemaal gezond en gelukkig en genieten van het leven dat we
leiden. Een leven dat soms niet loopt zoals we plannen, dat
grote uitdagingen biedt en dat bovenal ontzettend veel
voldoening geeft en ons past als een handschoen. Ik zou
zeggen tegen iedereen die interesse heeft: kom het zelf
ervaren! Je bent altijd welkom in één van onze gastenverblijven!
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