Nieuwsbrief
Stichting Sun in Ghana Oktober 2019

Het derde kwartaal van 2019. Een nieuwbrief van het Sun in Ghana "EBA
SUKUU" schoolfonds en andere projecten.

Bestuursleden van Sun
in Ghana tijdens hun
vakantie op bezoek bij
leerlingen van de OLA
sisters school in
Hwiediem, die
gesponsord worden.

In maart 2019 hebben wij, enkele bestuursleden van stichting Sun in
Ghana, onze vakantie in Ghana doorgebracht. We hebben bij diverse
lopende projecten bekeken hoe de voortgang is, of er problemen zijn en
wat goed gaat. De ondersteuning die Sun in Ghana aan de ziekenhuizen
aanbiedt loopt goed. De ziekenhuizen voldoen inmiddels aan de nationale
standaarden voor een districtsziekenhuis wat betreft het bieden van
medische service. Ze hebben daar de meest noodzakelijke materialen voor
en het personeel is adequaat opgeleid voor de zorg die men biedt. Het
verwijssysteem begint goed te lopen al hebben de meest rurale klinieken
nog wel allerlei tekorten aan materiaal en diagnostische hulpmiddelen.
Ook hebben we nieuwe aanvragen besproken en afspraken gemaakt over
de samenwerking en aanpak voornieuwe projecten.
Voor de ziekenhuizen betekend dit: Nieuwe uitdagingen om de laatste
nationale voorschriften op het gebied van zorgverlening te volgen.
Daardoor ligt er nu bij alle 3 de ziekenhuizen de wens om neonatologie

intensive care units (NICU) op te zetten. Sun in Ghana maakt de
afwegingen en besluit: we gaan mee en ondersteunen voor deze
districtsziekenhuizen services op dit niveau. Dit doen we vanuit de visie
dat het zeer zinvol is om verspreid over het hele land specialistische zorg
beschikbaar en toegankelijk te maken voor de bevolking.
Daarnaast hebben we de container die kort daarvoor door ons verstuurd
is, leeg gemaakt, de materialen verdeeld en laten vervoeren naar de
diverse ziekenhuizen die Sun in Ghana ondersteund.
Wat was men blij met bv de machine die aangepaste orthopedische
schoenen kan maken, de verbandmiddelen, de couveuses voor de NICU
afdelingen.

Foto: toilet bij School van de OLA sisters, waar “onze” leerlingen zitten.

Natuurlijk bezochten we de school van de OLA sisters waar de door u
gesponsorde leerlingen naar school gaan en waar we een toiletgebouw
hebben helpen bouwen. De jongens en meisjes maken het alle 6 goed en
zijn erg blij dat ze in de gelegenheid zijn onderwijs te volgen.
Twee van hen benadrukken dat nog eens door ons een brief te sturen
waarin ze iedereen bedanken die bijdraagt aan hun opleiding.
Met de officiële ingebruikneming van het toiletgebouw heeft men op ons
gewacht. Tijdens een officiële ceremonie met veel dans en zang worden
we welkom geheten en mogen wij aanwezig zijn bij deze opening. Een
toilet voor vrouwelijke leerkrachten een voor de meesters en een aantal
voor de leerlingen.

Bedankbrief van een van de jongens

De brieven die oe leerlingen via Sister Comfort naar ons stuurden. We
delen deze graag met jullie, onze sponsoren.

Bedankbrief van een van de meisjes

En nu vieren we ons 10-jarig bestaan. In 2009 startte Sun in Ghana vanuit
een jongeren reis. Deze was georganiseerd in het kader van 600 jarig
bestaan van de parochie Sint Petrus Banden uit Son. Inmiddels zijn we
uitgegroeid tot een stichting die bekendheid heeft verworven als een
betrouwbare partner. In de laatste 10 jaar hebben we op kleine schaal
heel direct grootse dingen kunnen doen. Niet alleen materieel. Vooral de
impact die onze inspanningen hebben op het gevoel van morele
ondersteuning, er zijn voor die ander, geeft onze partners de kracht en
energie om door te gaan met hun inspanningen in Ghana. Vaak onder
zware omstandigheden. DAT maakt het werk voor ons zinvol.

Steunden we in 2009 1 ziekenhuis in DuaYaw Nkwanta, nu ondersteunen
we ook een ziekenhuis in de omgeving van Hwidiem en Nandom. En
incidenteel andere ziekenhuizen waar de nood hoog is. Voorlopig gaan we
door met onze steun.
Een van de nieuwe initiatieven wordt “het Precious Plastic Project”.
1) Overal in Ghana, op straat, op de compound van het ziekenhuis, in
het bos. Overal ligt plastic. Een onderdeel van het wereldwijde
“plastic probleem”.
Daar willen we graag iets aan doen.
2) Sister Comfort, de administrateur van het ziekenhuis in Hwidiem, wil
heel graag haar pensioentijd besteden aan de opvang van jonge
meisjes, die te jong zwanger raakten en daardoor weinig toekomst
kansen hebben wat betreft een eigen inkomen om voor het gezin te
zorgen.
Graag draagt Sun in Ghana daar een steentje aan bij.
3) De ziekenhuizen hebben veel afvalplastic materiaal EN ze hebben
veel attributen nodig die van plastic gemaakt kunnen worden.
Wij hebben een idee daarvoor.
Met dit project hopen we deze 3 problemen aan te pakken. Inmiddels
hebben via Wilde Ganzen een bijdrage toegezegd gekregen. Hiermee
wordt een 1ste pilot opgezet bij het Ziekenhuis in Hwidiem, bij sister
Comfort. Gaat het project lopen, dan hopen wij dat zij het uitrollen.
Eventueel willen wij het helpen om het uit te rollen naar meerdere
ziekenhuizen en gemeenschappen.

Een eenvoudige maar doeltreffende productielijn voor de verwerking van
gebruikt plastic. Schoonmaken, versnipperen, smelten en in een vorm
(een mal) verwerken tot een nieuw product. Eenvoudig te dupliceren met
lokaal verkrijgbaar materiaal.
Ons Helpen:
Men kan één of meer kinderen naar school laten gaan, door middel van
een financiële bijdrage.
Vaste donateur:
- Voor 8,50 euro per maand neemt je deel aan het kinderstudiefonds.
- Voor 25 euro per maand ondersteun je een kind op de basisschool of het
voortgezet onderwijs.

- Voor 300 euro per jaar ondersteun je een kind om een heel jaar naar
school te gaan.
Help een kind, geef via ons!
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 ander project helpen?
Geef uw bijdrage onder vermelding
eerdergenoemde bankrekening

van

het

project(en)

op

Ieders bijdrage is welkom en komt goed terecht!
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