Nieuwsbrief
Stichting Sun in Ghana november 2021
Sun in Ghana "EBA SUKUU" schoolfonds en andere projecten.
Ook 2021 wordt overheerst door preventie regels om het Covid 19 virus,
te bedwingen.
Nog steeds lijden wereldwijd heel veel landen onder de gevolgen van de
pandemie. Zo ook in Ghana. Met een hoog aantal besmettingen scoort
Ghana nog steeds oranje en dus geldt er een negatief reisadvies naar
Ghana. Het werk van de zorgmedewerkers wordt door covid-zorg ernstig
beïnvloed en trekt een zware wissel op het zorgsysteem.
Het dagelijks leven van velen, het sociale leven, de werksituatie is
ontwricht, de dreiging voor een economische crisis duurt voort,
ziekenhuizen liggen nog steeds vol, de zorg blijft overbelast.
Gelukkig zijn veel scholen weer geopend. En gelukkig kan het Ebu Sukuu,
project van Sun in Ghana, per 1 september 2021 weer hervat worden.
Op 1 november 2021 kent ons project:
Elisabeth , Elisabeth , Akua , Denis en Mary.
Door de drukke werkzaamheden van Sr. Comfort en de gemaakte kosten
is het niet gelukt een 6de kandidaat in het schoolproject op te nemen.
Sun in Ghana maakt de kosten voor 2 semesters van het lopende
schooljaar voor deze 5 kids over. Sr. Comfort zal ondanks haar pensioen
gerechtigde leeftijd voorlopig voor nog 1 jaar aan ons project verbonden
blijven als contact persoon.

Overige projecten:
A) Sun in Ghana heeft in 2021 ook weinig activiteiten kunnen ontplooien.
Enerzijds omdat ook in Nederland de beschermende en preventieve
corona maatregelen invloed hadden op de mogelijkheden om samen te
vergaderen, anderzijds doordat de beschikbare tijd van onze partners in
Ghana vooral in beslag werden genomen door het extra werk dat de Covid
19 pandemie met zich mee bracht.
B) NICU vervolg: Wel is het bestuur verder gegaan met het uitzoeken van
de mogelijkheden voor materiaal verstrekking voor medisch apparatuur.

C) De mogelijkheden om ons project: “Afval plastic bouwt een toekomst in
Ghana” te starten werden verder onderzocht. De start van het project was
aanvankelijk gepland voor september 2021. Een team bestaand uit
bestuursleden en technici kon helaas niet afreizen vanwege de
reisrestricties. De feed back vanuit Ghana zelf, leerde ons dat zij geen tijd
beschikbaar konden maken voor de benodigde voorbereidingen in Ghana.
De medesponsor, De Wilde Ganzen, toonde begrip en weer kreeg Sun in
Ghana 1 jaar uitstel voor de implementatie van het project.
Sponsoring:
Van onze projecten kwam vanuit:
De Lions Son en Breugel o.a. via de Lucky Duck Race.

Statiegeld acties vanuit diverse AH filialen.

Zoals altijd zoeken wij ambassadeurs, dus:
Mocht jij, of iemand die jij kent, ons willen helpen:
Als vaste donateur voor het EBA SUKUU schoolfonds.
Als donateur kun je één of meer kinderen naar school laten gaan, door
middel van een financiële bijdrage.
Je kunt jouw donatie overmaken naar rekeningnummer:
NL17 RABO 0147321409 t.n.v. stichting Sun in Ghana,
onder vermelding van EBA SUKUU schoolfonds.
Wil je ons met een project helpen?
Geef je bijdrage op eerdergenoemde bankrekening.
Iedere bijdrage is welkom en komt goed terecht!
STG Sun in Ghana; KvK-nummer 17.23.81.56 met.
Per 1 januari 2009 is de Stichting Sun in Ghana door de belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
www.suninghana.nl

