
kosten voor voorlichting op ons nemen, 
was de situatie dermate urgent dat we 
een uitzondering moesten maken (zie 
foto op de voorpagina). “We kunnen zeg-
gen dat dit hygiëneproject succesvol is 
verlopen en waren heel blij met de steun 
van Help Ghana”, aldus Emmanuel.

Opvang van besmette kinderen en staf 
mogelijk bij Compassionate Kids School 
in Adawso
Op de Compassionate Kids School kon het 
afgelopen jaar alleen de examenklas naar 
school (onderbouw middelbare school) en 
nu de tweedejaars die examens moeten 
doen. Maar op deze school wordt hard 
gewerkt om toch contact te houden met 
de kinderen die thuis zitten. 
Na onze steun aan de verbouwing in 2019 
heeft Help Ghana in 2021 hier een vervolg 
aan gegeven door de inrichting van een 
isolatie-ruimte bij de school die nodig is 
voor kinderen of leerkrachten die COVID- 
gerelateerde klachten vertonen.
Vóór de vakantie zijn kinderen opgeroe-
pen om in kleine groepjes naar school 
te komen en daar instructies te ontvan-
gen in voorbereiding op het nieuwe 
jaar. We vroegen onze contactpersoon 
Emmanuel hoe een leerling van zijn 
school deze perio de ervaart. Hier het ver-
haal van Esther, 14 jaar oud, uit klas 2 van 
onderbouw middelbare school (Junior 
Secondary School): 
“COVID-19 heeft effect gehad op mijn 
schoolresultaten en de omgang met 
vrienden op school en thuis. Ik kan niet 
zo goed ademen omdat ik een mondmas-
ker moet dragen in de klas en op school, 
in winkels en bij het samenkomen met 
anderen. In de klas, maar ook daarbuiten, 
kunnen we niet meer in groepjes werken 
en uitwisselen zoals we gewend waren. 
Dit vind ik erg jammer. Ik heb ook angst 
omdat veel van onze leiders overleden 
zijn aan COVID-19. Als ik hulp nodig heb 
van vrienden of klasgenoten, dan vind ik 
dat moeilijk om te vragen. COVID legt een 
grote druk op de overheid, voedselprijzen 
zijn gestegen en thuis hebben we minder 
te eten. De zorg voor onze familie is een 
uitdaging voor mijn ouders omdat we 
allemaal thuis zijn nu. Mijn beste vriendin 
werd zwanger. Ik ben hier verdrietig over 
omdat ze niet naar school kan als deze 
weer open gaat”.

Nieuwe klaslokalen voor Old Asuoyaa 
Presbyterian School
Deze school ondersteunden we met de 
bouw van nieuwe klaslokalen. Hiervan 
deden we in de vorige nieuwsbrief al 
uitvoerig verslag. Net voor de pandemie 
waren de nieuwe klaslokalen klaar voor 
gebruik. Maar toen moest de school slui-
ten en dus hebben de kinderen er helaas 
nog geen gebruik van gemaakt. We vroe-

gen directrice Christina Opoku hoe zij als 
school omgaan met deze pandemie en 
voor welke uitdagingen ze staan. In het 
nieuwe jaar gaat de school na maanden 
weer open. Dit vergt de nodige voorberei-
dingen. 
“We hebben hierover overleg met onze 
relaties zoals kerken, vertegenwoordigers 
van het ouder- en leerkrachtencomité en 
alle ouders. De school moet voldoen aan 
de COVID-19 protocollen. In de klas zitten 
kinderen normaal met meerdere naast 
elkaar in een bankje. Dit kan niet meer. Er 
moet voldoende afstand zijn zodat kinde-
ren zich veilig voelen. De gemeenteraad 
is nu gevraagd om extra stoelen. En het 
aantal kinderen per klas is te groot, dus 
er zal met een roulatiesysteem worden 
gewerkt. Iedere dag wordt de tempera-
tuur opgenomen bij de kinderen en de 
leerkrachten zien erop toe dat kinderen zo 
vaak als mogelijk hun handen wassen. Dat 
kinderen in het laatste jaar hun examens 
niet konden afmaken heeft een enorm 
effect heeft gehad op hun leerontwik-
keling. Verder is het thuisonderwijs met 
online lessen hier nog verre van mogelijk. 
Van ieder kind houdt de leerkracht van de 
klas informatie bij. Met de ouders wordt 
telefonisch contact opgenomen hoe het 
met de kinderen gaat, maar niet iedere 
ouder heeft een telefoon en dan is het 
moeilijk om overzicht te houden. Voor 
deze laatste groep kinderen wachten we 
op de start van school voordat we hen 
weer kunnen zien. Met de leerkrachten 
zelf gaat het wel goed. Ze volgen training 
over COVID en bereiden zich thuis voor 
op het weer opengaan van de school. 
Sommigen zijn erg bang voor COVID 
omdat ze onderliggende medische klach-
ten hebben. Het lokale onderwijsbureau 
heeft ondersteuning met benodigde 
materialen toegezegd om te kunnen star-
ten. Leerkrachten worden voorbereid om 
ouders en kinderen voor te lichten over 
COVID zodra de school begint en we heb-
ben de indeling van de klassen aangepast 
om voldoende afstand te waarborgen. We 
weten nog niet of we daar ook genoeg 
meubilair voor hebben. Een uitdaging 
is om alle kinderen weer naar school te 
krijgen omdat ze gewend zijn thuis te 

blijven. Verder zullen kinderen weer moe-
ten wennen aan het ritme en de nieuwe 
schoolregels. Voor de leerkrachten zal het 
een uitdaging zijn weer structuur aan te 
brengen. Als schoolhoofd ben ik zelf ook 
bang om corona te krijgen als de school 
weer begint omdat ik vanwege mijn leef-
tijd meer risico loop. Ik blijf nu veel thuis 
en ben bang om op visite te gaan of me 
onder mensen te begeven. Ik draag altijd 
een mondkapje, was mijn handen zo vaak 
als mogelijk en houdt afstand. Maar dit 
laatste is lastig als moeder en met familie 
om me heen. Ik hoop straks op school ook 
veilig te blijven.”

Ondersteuning van de dagopvang 
Orthopedisch Training Centrum
Reverend Sister Elizabeth Newman (RCC) 
bestuurt in Nsawam het Orthopedische 
Training Centrum. Ze vingen er naast pati-
enten tijdelijk ook nog (wees-)kinderen 
op. Help Ghana ondersteunde de dagop-
vang voor kinderen met hersenschade. 
Bevlogen fysio- en ergotherapeuten wer-
ken hier aan basale vaardigheden van kin-
deren zodat ze zoveel mogelijk zelfstandig 
kunnen doen binnen wat haalbaar is met 
hun aandoening. We vroegen Elizabeth 
om haar recente ervaringen:
“We hebben nog geen idee wanneer er 
weer Nederlandse chirurgen naar Ghana 
kunnen komen om onze orthopedische 
operaties voort te zetten. De grenzen zijn 
niet gesloten maar het aantal besmet-
tingen neemt wel toe. Op dit moment is 
het een enge tijd. In september moesten 
alle kinderen terug naar school die aan 
het eindexamen moesten deelnemen. Veel 
scholen meldden dat ouders boos waren 
dat ze hun kinderen niet thuis mochten 
houden en de leerlingen zelf waren bang 
en soms overstuur. Dat leek ons geen 
goede leeromgeving. Er zijn twee jongens 
onder onze patiënten op een internaat 
van een van de middelbare scholen, ze 
deden hun eindexamen, en ik bid dat ze 
gezond blijven. Heel erg bedankt voor 
deze ondersteuning. Toen we drie jaar 
geleden begonnen met huisbezoeken 
vonden we veel kinderen die geen enkele 
beweging kregen. Die werden thuis opge-
haald en kregen bij ons fysio en ergothe-

Nieuws: verkiezingen in Ghana
Op 7 december 2020 ging Ghana weer naar de stembus voor de presidentverkiezin-
gen. De verkiezingen leken even op scherp te worden gesteld door een afscheidings-
beweging in de Volta Regio. Bij het bepalen van de landsgrenzen hebben de Britten 
en de Fransen op de kaart een rechte lijn getrokken waardoor dit gebied kunstmatig 
van Togo gescheiden werd. Daarmee scheidden zij niet alleen Ghana van Togo maar 
deelden ook het lokale Ewe volk in tweeën. Deze beweging wil nu onafhankelijkheid 
van Ghana. Vlak voor de verkiezingen werden militairen gestuurd om te zorgen dat 
de verkiezingen rustig zouden verlopen. Volgens 
de lokale 4 miljoen inwoners zou het goed zijn als 
de overheid meer zou doen om deze Volta regio 
te ontwikkelen. Bij de officiële verklaring na het 
tellen van de stemmen bleek de huidige president 
Nana Akufo –Addo de winnaar met 51% van de 
stemmen. Het tellen van de stemmen verliep niet 
helemaal zonder incidenten, maar uiteindelijk 
maakte dat geen verschil voor de uitslag.

Beste vrienden van Help Ghana,

Ghana is een van de Afrikaanse landen waar het coronavirus hard heeft toegeslagen. 
Ook al zijn de besmettingscijfers relatief laag, de impact van de corona-pandemie in 
een land als Ghana is groot. De African Development Bank ziet een sterke daling van de 
economische groei. Kinderen zijn al maanden verstoken van onderwijs. De scholen zijn 
slechts gedeeltelijk open om het risico op een uitbraak te minimaliseren. Slechts de eind-
examenjaarklassen gingen naar school. Online lessen en mogelijkheden voor thuisonder-
wijs door ouders zijn er niet voor kinderen van basisschool en onderbouw middelbare 
school. Hoe kan deze achterstand worden ingehaald? Dat zal een grote uitdaging wor-
den met alle gevolgen van dien voor kansen van kinderen. Ghana heeft nog geen besluit 
genomen over het wel of niet vaccineren van de bevolking vanwege de relatief lage 
besmettingscijfers. Vooral in het noorden van Ghana, waar het heet is en de lucht droog, 
lijkt het coronavirus zich nauwelijks te verspreiden. Net als voor Europa hopen we dat 
ook in Ghana het virus snel zal uitdoven. Ook vonden weer verkiezingen plaats, waarover 
meer in deze nieuwsbrief. Het was even spannend, maar de verkiezingen zijn toch weer 
relatief vreedzaam verlopen.
Helaas ging het jaarlijkse projectbezoek door bestuursleden vanwege de coronacrisis niet 
door. We hopen dat dit snel weer mogelijk is, uiteraard geheel op eigen kosten. Zoals 
ieder jaar doen wij in deze nieuwsbrief verslag van de projecten die met uw steun moge-
lijk zijn.
Met het verschijnen van deze nieuwsbrief neem ik na 22 jaar als bestuurslid afscheid van 
Help Ghana. Maar niet met mijn hart. Ik zal nog regelmatig in Ghana te vinden zijn om 
mijn vrienden en bekenden daar te bezoeken. Uiteraard is het dan geen enkel probleem 
om een bezoekje te brengen aan een project als dat gewenst is. 
Ik heb heel veel plezier en voldoening gehaald uit het mooie werk van onze stichting om 
kleinschalige projecten met een grote impact op het dagelijkse leven te steunen. Mijn 
taak als voorzitter zal worden overgenomen door Hans de Bekker.

Hartelijk dank voor uw steun het afgelopen jaar! 

Met vriendelijke groet, 
namens het hele bestuur
Andrea Smits

Behalve via onze nieuwsbrief houden we u ook graag op de hoogte met onze website en 
via Facebook en Instagram.

Projecten
Afbouwen van de Christian Domain 
Academy
In het dorpje Tei-Nkwanta onder de rook 
van Koforidua staat een klein schooltje 
met twee klaslokalen waar voornamelijk 
kinderen van de omwonende boeren 
terecht kunnen. De gemeenschap is ech-
ter erg klein en bijzonder arm. De school 
heeft behoefte aan het opknappen van 
het dak, het stucwerk van de muren, 
vloeren en schilderwerk. De gemeenschap 
was zelf met de bouw begonnen maar 
strandde halverwege door een tekort aan 
middelen. Na een bezoek van onze con-
tactpersoon Emmanuel Nkrumah besloten 
wij het dorp met de afbouw van hun pro-
ject te steunen. Vooraf gaat Emmanuel 
eerst nog langs om een workshop te 
geven hoe de vrijwilligers onder ouders 
en staf het projectbeheer het best kunnen 
organiseren. 

Op de foto de huidige staat van het 
gebouw in Tei-Nkwanta. 
 
Voorlichtingscampagne COVID-19 in 
afgelegen dorpen rond Koforidua
Na de ervaringen met de eerste golf van 
de huidige pandemie, bleek er lokaal 
grote behoefte aan het uitbreiden van de 
voorlichting aan families die in afgelegen 
gebieden wonen. De overheid bereikt die 
kleine gemeenschappen nauwelijks en 
er zijn geen hygiënische maatregelen of 
middelen beschikbaar. Op verzoek van 
projectleider Emmanuel Nkrumah werden 
fondsen beschikbaar gesteld voor des-
infectievloeistof, containers, dispensers, 
mondkapjes en voorlichtingsposters. De 
leerkrachten van de scholen gingen zelf 
rond om de gedoneerde middelen te 
verdelen en om voorlichting te geven. 
Hoewel we als stichting geen lopende 

Old Asuoyaa:  
De school is af maar 
door de pandemie 
konden er nog geen 
kinderen naar toe, 
rechts directrice Mrs. 
Christina Opoku.



Indien onbestelbaar of ongewenst, graag retour aan Stichting Help Ghana, 
Benoorden houtseweg 23, 2596 BA, Den Haag. Bedankt! Geeft u er de voorkeur 
aan de nieuwsbrief digitaal te ontvangen? Laat het ons dan weten.
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Bestuur en lokale contactpersoon Emmanuel Nkrumah
v.l.n.r.: Andrea, Hans, Bilge, Emmanuel, Viola en Ellen

Stichting Help Ghana is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor donateurs 
betekent dit dat, indien zij een overeenkomst met ons sluiten om hun bijdrage voor 
minimaal 5 jaar over te maken, ze geen rekening hoeven te houden met de drem-
pel voor giftenaftrek en de hele donatie aftrekbaar is. Kijk voor de overeenkomst op 
www.helpghana.info

Help Ghana is aangesloten bij Partin, 
de branche organisatie voor klein-
schalige particuliere initiatieven.

De projecten in Akuma en Nkwabeng 
worden uitgevoerd in samenwerking met 
WIlde Ganzen en ASN foundation.

In de kleinste dorpen rond Koforidua werd speciale COVID-19 hygiënevoorlichting geor-
ganiseerd
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rapie tussen 08.00 en 14.00. We hebben 
een kinderdagverblijf voor kinderen met 
Cerebral Palsy, een stoornis veroorzaakt 
door schade aan de hersenen tijdens of 
voor de geboorte. Het extra geld zal een 
verademing voor ons zijn. Ook al heb-
ben we de opvang gesloten vanwege 
COVID-19, we proberen de kinderen toch 
maandelijks van voedsel te voorzien. Het 
is een moeilijke tijd omdat we de polikli-
niek moesten sluiten. We hielden alleen 
de 12 kinderen hier die geen huis of een 
gezin hebben om naar toe te gaan. De 
werkplaats voor prothesen is weliswaar in 
bedrijf, maar het is moeilijk om maande-
lijks genoeg geld te krijgen om het perso-
neel van te betalen. Alleen God weet hoe 
lang de situatie zo zal blijven”.

Persoonlijk verhaal van een middelbare 
schoolleraar
Onze vroegere contactpersoon in Ghana, 
Eric Kwasi Donyina, B.A. staat normaal 
voor de klas. Wij vroegen hem hoe het 
rurale onderwijs door de pandemie werd 
geraakt.
“Toen de Covid-19 pandemie in mei-juli in 
Ghana op zijn hoogtepunt was, verbood 
de president alle sociale bijeenkomsten 
en als gevolg daarvan werden alle scholen 
gesloten, inclusief basis-, secundair en ter-
tiair onderwijs. Begin augustus kwamen 
de laatstejaars studenten (Form Three) in 
Junior en Senior middelbare onderwijs 
weer op school om zich voor te bereiden 
op hun eindexamens. Die zouden eerst in juni 2020 plaatsvinden maar vanwege de pan-
demie werden de examens uitgesteld tot september. Deze laatstejaars studenten heb-
ben hun school nu afgerond en de tweedejaars werd gevraagd om op 5 oktober 2020 
opnieuw te beginnen. Op dit moment zijn de enige leerlingen op school dus de twee-
dejaars van zowel de Junior als Senior Secondary School. Sinds april 2020 zit het hele 
basisonderwijs (onder- en bovenbouw) nog steeds thuis. Er zijn geen online lessen voor 
basisscholen (lager en hoger) of middelbaar onderwijs, maar er worden wel online lessen 
georganiseerd voor tertiaire opleidingen (d.w.z. universiteiten en hogescholen).
 In mijn regio (Brong Ahafo) gaan de kleuterschool en basisonderwijs nog altijd niet naar 
school. De ouders klagen veel over de effecten op het leervermogen van kinderen, omdat 
kinderen altijd denken dat leren alleen op school plaatsvindt. Daarom lezen de meeste 
kinderen thuis niet, zelfs geen verhalenboeken. Ook is er meestal geen aparte ruimte om 
te leren of toegang tot internet. Slechts incidenteel komen leraren op huisbezoek. Ze kre-
gen al te weinig les en nu is er niets meer over. Hoewel deze crisis bijzonder zwaar is voor 
het bedrijfsleven in Ghana zijn sommige zaken weer aan het opkrabbelen. 
In oktober werd ik door mijn rector gebeld om weer te komen lesgeven. Ik geef nu op 
de Sampa Methodist Junior Secondary School les aan de onderbouw. Ik zal mijn huidige 
tijdelijke contract met de National Service beëindigen op 18 december 2020 (dan begint 
de vakantie). Mijn nieuwe (vaste) baan begint januari 2021, wanneer de tweedejaars op 
de middelbare scholen weer beginnen. Ik hou jullie graag op hoogte!”

Volg ons op 
facebook: @ghanaaidfnd
instagram: @ghana_aid_fnd
twitter: @ghanaaidfnd

Nieuwe aanvraag
Klaslokalen voor de Royal Academy Preparatory School in Okorase
Help Ghana ontvangt met regelmaat nieuwe projectaanvragen. Op dit moment is er 
een nieuwe aanvraag vanuit de Royal Academy Preparatory School voor het afbouwen 
van hun klaslokalen. De ouders en het schoolbestuur waren zelf al begonnen met de 
fundering en het vlechtwerk voor de kolommen. De gemeenschap heeft te weinig geld 
om het afbouwen van de school 
zelf te financieren. Wel heeft 
het bestuur twee vrijwilligers 
gevonden die zich fulltime met 
de bouw zullen bezighouden 
zodat het momentum bewaard 
blijft, en het ook daadwerkelijk 
wordt afgerond. Op de achter-
grond van de bouwplaats (foto) 
zien we de houten constructies 
van hoe de school er momenteel 
bij staat. Gezien de initiatieven 
die werden genomen zeker een 
project dat het steunen waard 
is. We zoeken nog sponsors die 
zich hier aan willen verbinden. 

De fundering in Okorase ligt er al, op de achter-
grond de huidige houten onderkomens…

Eric Kwasi Donyina staat in Sampa voor 
de klas

Sr. Elizabeth Newman met haar pupil.

http://www.helpghana.info

