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Inleiding
Met trots presenteren wij de
eerste nieuwsbrief van Stichting
Their Voice. We hopen dat u deze
met veel plezier zult lezen en dat u
een duidelijk beeld krijgt van de
stichting.

Nieuwsbrief
Even voorstellen
Het verhaal over de oprichting van de Stichting Their Voice begint bij
Jessy van de Beek. Zij ambieert een carriere in het ontwikkelingswerk en volgt hiervoor de opleiding Gezondheidswetenschappen.
Als ze voor haar afstudeeronderzoek in Benin is wordt ze gegrepen
door Afrika. Een droom komt uit wanneer Jessy, na haar afstuderen,
een baan vindt in Kpando, Ghana.

In deze uitgave

Vertrek

In deze eerste nieuwsbrief maakt
u kennis met de stichting Their
Voice, de totstandkoming en de
oprichters. Daarnaast vindt u
informatie over de projecten van
de stichting, zoals United,
Hardthaven en de Special
Inclusive School.

Eind mei 2009 is het zover: Jessy
gaat voor een jaar naar Ghana.
Ze gaat werken als 'Home
manager' in het HardtHaven
Children's Home. Al voor haar
vertrek krijgt Jessy enthousiaste
berichten van de kinderen in
Hardthaven. De verwachting is
dan ook dat ze met open armen
in Kpando wordt ontvangen.
Het welkom is nog warmer dan
verwacht en Jessy heeft er al
snel een familie bij en de
kinderen zien in haar een ware
'Mama Jessy'.

Ghana
Jessy verliest snel haar hart aan
haar werk, de kinderen en het
land. Als Jessy dan ook nog haar
grote liefde ontmoet, krijgt
Afrika voorgoed een plek in haar
leven. Haar partner is Edem Kosi
Richard Adjordor. Hij is de
mede-oprichter en de Ghanese
directeur van HardtHaven.
Daarnaast is hij lid van de
'International AIDS Society'.

Samen zetten ze zich vol
enthousiasme in voor het
weeshuis en al snel ook voor het
gehele Voltgebied in Ghana.
Wegens gezondheidsproblemen moet Jessy in oktober 2009
terug naar Nederland. Een
vervelende gebeurtenis, maar
wat volgt is een inspirerende
tijd. In deze periode denkt ze
plannen uit voor mogelijke hulp
aan projecten in het Voltagebied vanuit Europa. Dit leidt
tot de oprichting van Stichting
Their Voice.
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Stichting Their Voice
Stichting Their Voice richt zich op het stimuleren en verbeteren van duurzame ontwikkeling in Ghana en in het
Voltagebied in het speciaal door projecten te ondersteunen die gebruikmaken van de kennis en kracht van de
lokale bevolking en van de lokale middelen. Er is een sterk geloof in de bottom up approach, waarbij iedereen
wordt betrokken. De ondersteuning vindt op verschillende manieren plaats, door bijvoorbeeld financiële
bijdragen, het bieden van menselijke capaciteit, kennisoverdracht en materiële ondersteuning.

Projecten
Dit zijn de eerste projecten die
door Their Voice gesteund
worden.
UNiTED is een
organisatie die
momenteel in
oprichting is. De
projectnaam staat voor Unifying
Neighbors Through Education and
Development. UNiTED wil informatie over bestaande projecten
verzamelen en samenwerking
tussen deze projecten stimuleren
om de ontwikkeling van de
gemeenschappen te maximaliseren en de inzet van internationale vrijwilligers efficiënter
te maken. Daarnaast wil UNiTED
toegang tot informatie over
gezondheid, onderwijs en ontwikkeling in het Kpando district
verbeteren. Het informatie- en
empowermentcentrum zal
worden opgezet in Kpando, vlakbij
het locale ziekenhuis.
HardtHaven
Children's Home
bestaat sinds 28
mei 2007. In dit weeshuis worden
AIDS-weeskinderen opgevangen.
Dit zijn kinderen die een of beide
ouders hebben verloren aan de
ziekte AIDS. Daarnaast heeft
HardtHaven projecten die gericht
zijn op bijvoorbeeld hulp aan

vrouwen met AIDS en educatie
omtrent AIDS en hygiëne. Voor
meer informatie zie:
www.hardthaven.org
De Special Inclusive School is een
geregistreerde school voor speciaal onderwijs, gevestigd in
Kpando Abanu. De school is in
1993 opgericht. De oprichter
heeft een zoon met een beperking. Hij richtte de school op bij
wijze van proef om inclusie voor
mensen met een beperking te
stimuleren. Er staan ongeveer 40
studenten ingeschreven bij de
school.
Gemiddeld komen er tien kinderen daadwerkelijk naar school.
De studenten zijn tussen 6 en 30
jaar oud en hebben verschillende
beperkingen. Zo zijn er kinderen
met autisme, het downsyndroom
en kinderen met een leerachterstand. Er zijn zes leraren
werkzaam die allen gecertificeerd
leraar zijn. Daarnaast is er een
directeur, een secretaresse en een
conciërge.
Voor deze drie projecten helpt
Stichting Their Voice in de
coördinatie van vrijwilligerswerk,
praktijkstages en onderzoekstages. Daarnaast zoekt de
stichting materiële en financiële
ondersteuning voor de projecten.
U kunt hierbij denken aan het
verzamelen en versturen van
benodigde materialen, het zoeken

naar persoonlijke sponsors voor
de kinderen in het tehuis of op de
school en het zoeken naar fondsen om groei van de projecten te
ondersteunen.

Oprichting stichting

Op 11 maart 2010 wordt het
bestaan van de Stichting Their
Voice officieel.
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Bestuur

Hartelijkheid op het
middelpunt van de wereld

Het bestuur van Their Voice bestaat uit de volgende personen:

Jacinta over Kpando

Voorzitter: Jessy van de Beek
Penningmeester: Corine van Dusschoten
Secretaris: Aisha de Graaff
Alle bestuursleden hebben een andere achtergrond, wat leidt tot
een sterk bestuur waarin verschillende kwaliteiten gecombineerd
worden. Jessy is de drijvende kracht achter Their Voice. Doordat ze
in Ghana woont heeft ze direct toegang tot en inzicht in de
behoeften en de benodigde informatie voor de projecten en Their
Voice. Daarnaast is er op deze manier direct zicht op het
procesverloop en benodigde evaluaties. Corine en Aisha regelen de
lopende zaken in Nederland en Europa. Waarbij Corine behept is
met een sterke handelsgeest, heeft Aisha achtergrondkennis,
bijvoorbeeld van welzijnszorg en de ontwikkeling van kinderen.
Meer informatie over de bestuursleden vindt u op:
www.their-voice.com

Logo en naam
Het logo is gebaseerd op de
pijlers van Their Voice. De
personen staan voor de lokale
bevolking, mannen en vrouwen,
jong en oud. Zij staan voor
luisteren, observeren en spreken,
de middelen die nodig zijn voor
een goede opzet en uitvoering
van de projecten. Iedereen werkt
voor, door en met elkaar en vormt
zo een eenheid, net als de
personen in het logo. De naam van de Stichting is ook nauw
verbonden aan de doelstelling en het logo. Met de naam van de
stichting hopen wij het belang van de stem van de bevolking aan te
tonen.
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Het postadres in Nederland is:
Vlinderlaan 68
3863 GH Nijkerk
Het postadres in Ghana is:
P.O. Box 216
Kpando, Volta Region
Ghana

E-mail:
info@their-voice.com
Website:
www.their-voice.com
Bankgegevens:
52.35.05.590 ABN AMRO t.n.v.
Stichting Their Voice te Nijkerk

Schrijven over mijn ervaringen
hier in Kpando, Ghana, geeft mij
vooral een dankbare glimlach.
Geen dag gaat hier voorbij zonder
een hartelijke begroeting en het
daaropvolgende “How are you?”
De natuur houdt hier van
overvloed; een uitbundig
schijnende zon wordt nu tijdens
het regenseizoen afgewisseld met
fikse regenbuien. Wat naast de
nodige verkoeling, ook een flinke
hoeveelheid kakkerlakken, kikkers
en slakken te voorschijn doet
komen. Het leven in een Ghanees
kindertehuis is elke dag een
nieuwe openbaring. De
wispelturigheid, spontaniteit en
wijsheid van een kind, kun je ten
volle ervaren in HardtHaven
Children's Home…
Het hele verhaal van Jacinta staat
op de website van Stichting Their
Voice

Website Stichting Their Voice
Op onze website vindt u meer en
uitgebreidere informatie over de
stichting: www.their-voice.com.
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