
Nieuwsbrief stichting Go4GhanaKids, maart 2019 

Beste donateurs en belangstellenden, 

Graag willen wij u op de hoogte brengen van het werk 
van onze stichting. Wij nemen u mee naar de projecten, 
mede mogelijk gemaakt door uw donaties. 

Redemption Children’s Home 

RCH is momenteel volledig afhankelijk van giften en 
wordt hierin gesteund door Stichting Weeshuizen Afrika 
te Zeist en Go4GhanaKids te Hoogeveen. Momenteel 
wonen er 42 kinderen, waarvan 22 meisjes en 20 jon-
gens. 18 tieners zitten op de Senior High School en 6 tie-
ners studeren in Accra of Tamale op de universiteit: soci-
ologie, biotechnologie, cosmetologie en mode.  
 
Als je elke dag de zorg moet dragen voor inmiddels 42 
kinderen/jongvolwassenen, vraagt dat de nodige financi-
ële middelen. Daarom heeft RCH als doel om onafhanke-
lijk en zelfvoorzienend te worden, door te investeren in 
een aantal projecten. 
 
Tijdens de bouw van het RCH complex, zijn er ook 2 die-
pe bronnen aangeboord om de kinderen ten alle tijde te 
voorzien van water. In 2015 is de gestart met de bouw 
van een waterproductiegebouw.  
 

Laatste fase zuiver drinkwaterproject  

Inmiddels zijn de gebouwen klaar en is een zuiverings- 
en verpakkingsinstallatie geplaatst en in werking gegaan 
eind 2018. Door drinkwater in Damongo te produceren 
kan men de lokale markt en particulieren helpen aan vei-
lig water voor consumptie. Daarnaast hopen ze ook de 
omliggende dorpen te kunnen voorzien. Stichting 
Go4GhanaKids heeft hier een grote bijdrage aan mogen 
leveren de afgelopen jaren. 
Waterproject youtube 
 
 

 

IN DIT NUMMER 

Redemption Children’s Home .1 

Laatste fase Waterproject ........1 

Malaria  ....................................2 

Kinderen herplaatst .................2 

Uitdaging 2019 ........................2 

Gebed voor ...............................2 

Kinderbijbels……………………….3 

Geitenproject evaluatie ............3 

Fietsenproject evaluatie...........4 

Steun ons gratis .......................4 

2019 biedt kansen voor ...........5 

Bekenden op bezoek …………….5 

Doel en missie ..........................6 

Suikerspinapparaat te huur…..6 

Adres gegevens ........................6 

 

https://youtu.be/gXt7Pi_oqFQ


‘Ik wil dan ook mijn hartelijke dank betuigen aan jullie allemaal voor  
jullie gebeden en financiële steun’ (Abraham Saaka, Damongo) 

Kinderen herplaatst…. 

In samenwerking  met de  regering van Ghana en UNICEF 

heeft  het Redemption Children’s Home 15 kinderen her-

enigd met gezinnen. Abraham doet zijn best om het welzijn 

van deze kinderen in de gaten te houden. Hij bezoekt ze 

regelmatig. Ook ondersteund hij de gezinnen financieël 

daar waar het nodig is.  

Uitdagingen voor 2019…. 

Het RCH heeft beperkte financiële middelen maar hoopt 

door de projecten minder afhankelijk te worden van 

donaties.  

Het RCH hoopt op meer menselijke hulpbronnen zoals 

vrijwilligers.  

RCH vraagt om uw gebed voor…. 

• Financiële stabiliteit 

• De tieners en jongvolwassenen. Dat ze hun dromen 

kunnen waarmaken. Vooral de jonge meisjes. 

Malaria 
 
Op het gebied van gezondheid heeft  
RCH het heel goed gedaan in het be-
strijden van malaria. In 2018 hebben ze 
slechts 5 ernstige gevallen van malaria-
infectie geregistreerd, tegen 15 in voor-
gaande jaren. Dit succes is het resultaat 
van vroeg signalering en preventief toe-
dienen van medicatie. 

DANKZEGGING 

Lieve Redemtion donateurs 

en vrienden,  

Ik wil hierbij de kans aan-

grijpen, namens alle kinderen 

en medwerkers van  Remp-

tion Children’s Home om 

jullie allemaal een gezegend 

2019 toe te wensen. Ik wil ook 

mijn hartelijke dank betuigen 

aan jullie allemaal  voor jullie 

gebeden en financiële steun.  

Dit is  een grote zegen voor de 

kinderen en in het algemeen  

voor ons geweest. (Abraham 

Saaka) 
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Kinderbijbels in de taal Dagbani 

In Nederland heeft een christen gezin misschien wel twee 

of meer kinderbijbels. In Ghana ligt dit iets anders.  De 

volledige Dagbani Bijbel is inmiddels al meer dan 10 jaar 

beschikbaar. De meeste kinderen hebben nooit het Woord 

van God in hun eigen taal gehoord of kunnen lezen.   

Literacy and Development through Partnership (LDP) heeft 

het verlangen om God’s Woord toegankelijk te maken voor 

deze kinderen als ze leren lezen en opgroeien tot volwas-

senen. En hier is het fantastische nieuws. Met jullie hulp 

kunnen we deze kinderen voorzien van kinderbijbels in de 

taal van de kinderen. LDP gaat samenwerken met het 

Ghaneze Bijbelgenootschap en het Scandinavia Pu-

blishing House in Denemarken om een Kinderbijbel uit te 

geven met 300 bijbelverhalen en heel veel mooie platen.  

En stelt u zich nu eens voor dat deze kinderen de Bijbel 

voorlezen aan familie en vrienden, dan zullen velen het 

Woord van God horen! Wilt u ons helpen dit mogelijk te 

maken? Er moet een bedrag van bijna € 16.000,00 bijeen-

gebracht worden om 3.000 bijbels te kunnen drukken. Dit 

bedrag bekostigt het drukklaar maken van de Bijbels, het 

drukken in China, en de verzending naar Ghana. Dat is 

maar iets meer dan € 5.00 per exemplaar!!!!! Doet u mee? 

TERUGKOPPELING: 

GEITENPROJECT….. 

We hebben Joke Y. gevraagd 

naar de resultaten van de 

geitenprojecten van de afgelo-

pen jaren. Joke schijft hierover 

het volgende: “We volgen dit 

verder niet meer. Het aantal 

kinderen dat een geit heeft 

ontvangen is behoorlijk groot en 

ze zijn verspreid over veel en 

afgelegen dorpen. We hebben 

niet de middelen en de mensen 

om effecten te meten. Toch kun 

je ervan uitgaan dat voor  de  

 

 

 

 

 

meeste kinderen een geit wel 

degelijk verschil maakt in het 

voorzien in schoolmaterialen en 

uniformen die kinderen nodig 

hebben om naar school te gaan. 

Kinderen die al wat ouder 

waren, die een geit ontvangen 

hebben, zijn zich vaak heel goed 

bewust van de waarde die de 

geit heeft voor hun toekomst.  

Over het algemeen zorgen ze er 

heel goed voor en draagt het ook 

bij aan het vervolgonderwijs. Af 

en toe krijgen we nog eens feed-

back uit een dorp, van een kind 

of ouders.   

 

WILT U MEEHELPEN MET 
HET VERSPREIDEN VAN KIN-
DERBIJBELS? 

U kunt een bijdragen geven 

door geld over te maken op:  

Stichting: 

Go4GhanaKids 

OVV 

Project Kinderbijbels Noord 

Ghana 

IBAN:  

NL32RABO0142076058 

‘Kunt u zich het enthousiasme van de kinderen voorstellen als ze toegang 
krijgen tot ‘een boek’ vol met mooie platen en verhalen in hun eigen taal?’ 
(Joke Yakubu, Tamale) 
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TERUGKOPPELING 
FIETSENPROJECT... 

Joke Y. laat ons het vol-

gende weten over het fiet-

senproject van enkele 

jaren geleden: 

‘Volgens mij is dit ergens 

in 2012 geweest. Inmid-

dels hebben de meeste 

leerlingen die deze fietsen 

ontvangen hebben hun 

opleiding afgerond. 

Waarschijnlijk zijn hun 

fietsen overgedragen aan 

jongere broertjes of zusjes 

die ze nu gebruiken om 

naar school te gaan. Zoals 

afgesproken heeft de do-

minee inderdaad toezicht 

gehouden op het gebruik 

van de fietsen. Maar na 

een paar jaar (zeg een 

jaar of 4) is een dergelijk 

project verjaard. Er zullen 

ook fietsen zijn die 'af’ 

zijn. Vaak worden fietsen 

ook gebruikt als trans-

portmiddel voor goederen 

van het land naar huis. 

De fietsen zijn niet van 

een degelijke Batavus 

kwaliteit maar geïmpor-

teerde tweede hands fiet-

sen uit China dus de 

'lifespan' is niet zo heel 

hoog.  

STEUN ONZE STICHTING GRATIS... 

 

Bestelt u regelmatig via internet? 

Denk dan ook even aan onze stichting bij uw volgende 

bestellingen!! 

U kunt ons namelijk gratis steunen. Hoe? 

Ga bij elke bestelling eerst naar DOELSHOP.NL  

Kies ‘go4ghanakids’ 

Kies daarna het bedrijf waar u uw bestelling wilt doen.  

Bij elke bestelling wordt er een klein bedrag overgemaakt 

aan onze stichting.  

Voorbeeld: bestelt u wekelijks uw boodschappen bij de 

Jumbo of AH, dan wordt er 75 cent per bestelling overge-

maakt aan Go4GhanaKids. Dus per maand levert dit al 

gauw 3 euro op.  

Zegt het voort………………….. 
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EEN NIEUW PROJECT…….. 

We hebben  Joke Yakubu gevraagd uit te zien en met ons 

mee te denken over één of meerdere nieuwe projecten 

waar stichting Go4GhanaKids een bijdrage aan zou kun-

nen leveren.   

VACATURE…. 

Lijkt het je leuk om nog meer betrokken te zijn bij onze pro-

jecten en actief mee willen denken en werken? Neem con-

tact met ons op. Er is namelijk nog een bestuursvacature!  

Noah de L.  en me-

destudent Koen, 

gaan voor hun af-

studeer project van 

19 februari tot 4 

april naar Ghana. 

Ze zitten beiden op het Del-

tion College in Zwolle en 

doen de opleiding MBO AV 

specialist. Ze gaan een do-

cumentaire/ film maken over 

het leven van Abraham 

Saaka, de oprichter en lei-

der van het kindertehuis. Zij 

zullen het grootste deel van 

hun tijd in en rondom het 

kindertehuis verblijven. Ook 

gaan ze tijd doorbrengen bij 

Joke en Abukari en hun kin-

deren Samuel en Micah. Dit 

zijn de oom, de tante en 

neefjes van Noah.     

Ze gaan voor de stichting 

Go4GhanaKids ook foto en 

film materiaal maken welke 

wij weer kunnen gebruiken 

voor promotie.  

Kinderen van KingKids, de 

zondagschool van baptis-

tengemeente Beth-El te 

Hoogeveen, hebben hand-

jes versierd en voorzien van 

mooie teksten. Noah en 

Koen geven dit aan de kin-

deren van het kindertehuis.  

Wij wensen hen een goede, 

leerzame en inspirerende 

tijd toe.  

2019 BIEDT  KANSEN VOOR…. 

BEKENDEN BEZOEKEN HET KINDER-
TEHUIS 

‘U helpt ons al door deze nieuwsbrief 
door te sturen naar familie, vrienden, 
buren en belangstellenden’.  
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DOEL /MISSIE GO4GHANAKIDS 

Het op kleinschalige basis hulp verle-

nen aan noodlijdende (wees)kinderen 

in Ghana. Dit vindt plaats in de directe 

leefwereld van deze kinderen waarbij 

projecten worden gefinancierd en 

materiële steun wordt geboden die 

moeten leiden tot verbetering van 

opvang en zorg voor deze kinderen 

zoals het onderwijs, de gezondheids-

zorg, de landbouw en de drinkwater-

voorziening. 

 

De stichting probeert haar doelen te 

bereiken door onder andere het initi-

ëren, organiseren en uitvoeren van 

activiteiten die als doel hebben het 

inzamelen van gelden en middelen; 

mede door de inzet van vrijwilligers 

die  in werkgroepen deelnemen aan de 

hierboven genoemde activiteiten. 

SUIKERSPIN-APPARAAT TE HUUR…. 

Hebt u een kinderfeestje of een familiedag/weekend? 

Wij zijn in het bezit van een suikerspin-apparaat. 

U kunt deze huren. Belangstelling bel ons dan even …. 

0528-279778.  

 

Stichting Go4GhanaKids 
p/a Dotterbloem 19 

7909 HG Hoogeveen 
0528279778 

info@Go4GhanaKids.nl 
www.Go4GhanaKids.nl 

KvK 01123671 
Fiscaal nummer 818828328 

IBAN: NL32 Rabo 0142076058  

Aunties/verzorgers samen met de oudste meiden aan de was 
Maaltijd wordt bereid 


