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Heiloo,  december 2021 

 

Beste donateur, 

 

 

Het was me wel weer het jaartje. Afgelopen jaar heeft COVID19 een grote rol gespeeld in Ghana en hier en 

daar roet in het eten gegooid. 

 

Toch is er veel gebeurd afgelopen jaar.  

 

 

Terugblik 
Zoals u in de mailing van juni heeft kunnen lezen is er in maart een waterinstallatie in Banda Ahenkro 

opgeleverd bij de African Faith Tabernacle Church. 

 

Ook heeft de Paulusschool in april een sponsorloop gehouden en daarmee een bedrag van maar liefst € 

3.277,- opgehaald. Een fantastisch resultaat!  

 

 

       
Oplevering waterinstallatie African Faith Tabernacle Church 
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Eind mei hebben we € 8.000,- overgemaakt naar Ghana. De productie van schriften is weer verder 

opgevoerd. Er zijn 8.000 gewone schriften en 16.000 schrijfschriften  gedrukt  en deze zijn vervolgens bij 

een tiental scholen in de districten Wenchi en Banda afgeleverd. 

 

Daarna is het in de zomer wat stiller geworden vanuit Ghana. COVID19 heeft een grote impact in Afrika en 

de prijzen stijgen de pan uit. 

 

  
Overhandiging nieuwe schriften 

In het najaar is er wel weer veel gebeurd. 

 

Wereldmeisjesdag 
Zo is er veel aandacht besteed aan Wereldmeisjesdag, die jaarlijks gehouden wordt op 11 oktober. 

Wereldmeisjesdag is een dag waarop aandacht gevraagd wordt voor gelijke kansen van meisjes. 

Ongelijkheid ten opzichte van jongens is wereldwijd helaas nog aan de orde van de dag. Wereldmeisjesdag 

vraagt aandacht voor het recht op onderwijs, medische zorg, bescherming tegen discriminatie, geweld tegen 

vrouwen en gedwongen kind huwelijken. 

 

 

                      
Wereldmeisjesdag 

 

 

Donatie 
Via een relatie kregen we het bericht dat de stichting Ferme Togo zich ging opheffen en dat het 

liquidatiesaldo naar onze stichting zou worden overgemaakt.  In oktober hebben we een bedrag van maar 

liefst € 2.069,- mogen ontvangen. Heerlijk toch. 

 

 

Interview 
Wij zijn samen met onze Ghanese partner benaderd door de Radboud Universiteit te Nijmegen voor een 

interview. De Universiteit gaat onderzoek doen naar Nederlandse stichtingen die zich inzetten voor onder 

andere Ghana en wilden graag meer weten over het werk wat wij doen.  
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De onderwerpen die in het interview aan bod kwamen gingen onder ander over de huidige samenwerking, 

hoe keuzes gemaakt worden en wie daarin een bepalende stem heeft.  

Het was een leuk interview en we wachten het uiteindelijke resultaat af. De uitkomsten van het onderzoek 

worden medio 2022 verwacht.  

 

Bruiloft 
Op 14 oktober kregen Carla en ik de uitnodiging om bij het kerkelijk huwelijk van onze Ghanese partner 

aanwezig te zijn. Helaas hebben wij dit vanwege de huidige maatregelen van COVID19 af moeten zeggen. 

Bijgaand toch enkele foto’s van de festiviteiten. 

 

         
 

    
                                                                            
   Bruiloft Ghanese partner 
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Doelen 2022 
In overleg met onze Ghanese partner hebben we besloten om in januari ’22 te bepalen wat we gaan doen het 

komende jaar. Afhankelijk van onze financiële middelen zullen dit waarschijnlijk nieuwe schriften en 

meubels worden of wellicht een nieuwe waterinstallatie. 

 

U ziet het, allemaal leuke dingen, maar uw hulp blijft nodig om het werk -ook al is het nu kleinschalig- te 

kunnen blijven voortzetten. 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben bent u uiteraard van harte welkom om deze te delen.  

 

Voor nu wensen wij u vast fijne feestdagen. 
 
 
Hartelijke groet,  

Jan en Carla Bras 
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