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Sun in Ghana "EBA SUKUU" schoolfonds en andere projecten.

Hier zijn we weer. 2022 loopt al weer tegen het einde. Sun in Ghana blikt 
terug op een jaar waarin onze projecten langzaam aan weer opgepakt 
worden. Omdat er door de pandemie sinds 2020 niet veel activiteiten door
zijn gegaan, hebben we ons in 2022 kunnen richten op het “” Eba Sukuu 
schoolfonds” en het project: “Afval plastic bouwt een toekomst in Ghana”. 
Vreesden we in 2021 voor een economische ontwrichting, tijdens het 
laatste bezoek van bestuursleden van Sun in Ghana zien zij met eigen 
ogen wat het resultaat is van 2 jaar prioriteiten geven aan investeren in 
Coronazorg. De wegen hebben heel veel geleden door achterstallig 
onderhoud, en salarisbetalingen van werkers in meerdere sectoren 
verlopen gebrekkig. 
Gelukkig zijn vele scholen weer gewoon open. Ook voor onze 
geadopteerde kinderen; zij kunnen daardoor hun onderwijs bij de Ola 
sisters in Hwidiem vervolgen.

Eba Sukuu schoolfonds:
Dankzij een aantal sponsoren en de statiegeld acties in supermarkten kan 
Sun in Ghana in 2022 weer een 5-tal jonge mensen ondersteunen door 
het betalen van hun schoolgeld. Lokaal coördineert zuster Comfort heel 
enthousiast de selectie, het aanmelden op school, met alle financiële werk
dat daarbij hoort. We zijn erg blij dat we Mary, Elizabeth, Dennis, Akua en
Elizabeth kunnen helpen hun opleiding voort te zetten. Resultaten zijn op 
het moment van schrijven van deze nieuwsbrief nog niet bekend. 
Sinds september 2022 krijgt ook het 6de kind steun van Sun in Ghana. 
Onze contact persoon, zuster Comfort, heeft een 7de kind onder haar 
hoede genomen. Hoe mooi is het dat ons initiatief overgenomen wordt 
door mensen uit de eigen omgeving. 
Sr. Comfort heeft toegezegd, ondanks haar pensioen gerechtigde leeftijd, 
de coördinatie van ons project te blijven doen.



Fondsen hiervoor verkrijgen we via particulieren die samen of ieder 1 kind
sponsoren en de statiegeld acties vanuit diverse AH filialen.

  

Overige projecten:
A) Sun in Ghana heeft in 2022 haar activiteiten weer langzaam aan 

opgepakt. Mochten de beschermende en preventieve corona 
maatregelen in het begin van het jaar fysiek contact nog beperken, 
vanaf de zomer hebben we op veilige manieren weer samen 
vergaderd. We hebben de prioriteit gericht op “Afval plastic bouwt 
een toekomst in Ghana”. Voor dit project zijn een 3-tal machines 
nodig om plastic om te vormen naar nieuwe bruikbare objecten. 
Deze machines konden we (vanwege corona restricties) niet in India
kopen. Het bestuur besloot Nederlandse apparaten aan te schaffen, 
met als groot voordeel dat deze van betere kwaliteit zijn. Nadeel is 
wel dat daar wel een flink hoger bedrag voor nodig is. Met heel veel 
netwerken, acties bedenken en sponsors aanschrijven, is het ons 
gelukt de machines te kopen EN te verzenden naar Ghana, naar 
Hwidiem. Vooral de Breugelse markt leverde een mooi resultaat op. 

B) In oktober 2022 is een delegatie van het bestuur aangevuld met een
technische specialist afgereisd naar Hwiediem om de apparaten te 
monteren en gebruiksklaar in een ruimte  (een goede zeecontainer) 
klaar voor gebruik achter te laten. Er ontbrak 1 onderdeel, en de 
veiligheid kon nog niet worden gegarandeerd, waardoor zij nu niet 
een team hoefden samen te stellen en te trainen om hen de 
productie te laten opstarten. Daarvoor zullen andere bestuursleden 
begin 2023 afreizen.

Onze sponsoren danken wij hartelijk. Wilde Ganzen voor hun begrip door 
de vertraging door corona te ondersteunen, Paul de Gruyter stichting die 
extra fondsen beschikbaar stelde, Lions club Son via de Lucky Duck race, 
Rotary Son en vele familieleden en vrienden die ons project een warm 
hart toedragen en daar een financiële bijdrage voor over hebben gehad.

c) NICU vervolg: Wel is het bestuur verder gegaan met het uitzoeken 
van de mogelijkheden voor verstrekking voor medisch apparatuur. 
De eerder afgeleverde couveuses werden voorzien van waterflessen 
voor luchtbevochtiging, waardoor ze nu echt kunnen worden 
gebruikt. In het Elizabeth Ziekenhuis in Hwidiem bleek op de NICU 
afdeling het CPAP apparaat (voor beademing van te vroeg geboren 
kinderen), dat we eerder hadden aangeschaft, nu defect te zijn: 
eerst wordt nagegaan of het te herstellen is, zo niet dan zullen we 
kijken voor vervanging van dat apparaat (de NICU daar heeft een 
regionale functie).
Tijdens de Corona pandemie moesten vooral in Hwidiem veel 
patiënten met zuurstof worden behandeld: daar waren veel 
zuurstofflessen voor nodig, die moesten worden aangevoerd met 
vrachtauto’s. Er ligt nu een verzoek van de ziekenhuizen voor een 



bijdrage aan een leidingsysteem voor zuurstof voor een aantal 
afdelingen: we zullen kijken of we daar geld voor kunnen genereren.

De komende acties

We hopen fondsen te generen via De Lions Son en Breugel o.a. via de 
Lucky Duck Race.

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 

http://www.suninghana.nl/

