
Schoolmaaltijden zijn nog steeds een essentieel onderdeel voor de opgroeiende leerlin-
gen in Ghana (beeld via Emmanuel Nkrumah, Compassionate Kids, Koforidua)
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Beste vrienden van Help Ghana,

Graag introduceren we Iede Koffeman, 
onze nieuwe voorzitter, die het stokje van Andrea Smits
heeft overgenomen in 2021, in een kort vraaggesprek:

Hoe ben je betrokken geraakt bij Help Ghana? Mijn 
interesse voor ontwikkelingswerk werd gewekt tijdens 
mijn studie Tropische Veehouderij in Wageningen. 
Werkervaring heb ik mogen opdoen in zowel Zuid-
Amerika, Azië als Afrika. Het laatstgenoemde continent 
heeft daarbij mijn hart gestolen. Mede dankzij mijn 
werk voor KLM had ik de mogelijkheid om in een aantal 
Afrikaanse landen jonge entrepreneurs te begeleiden. 
Eén daarvan was Emmanuel Nkrumah, de lokale con-
tactpersoon van Help Ghana.

Wat is je indruk van Help Ghana? Vorig jaar werd 
ik uitgenodigd om een bestuursvergadering van Help 
Ghana bij te wonen. Onmiddellijk was ik onder de indruk van de positieve, professionele 
en gedreven houding van de bestuursleden. Ook bezocht ik Joke Addotey-van Heeswijk, 
de oprichtster en haar man Godfried. Ze vertelde me alles over de geschiedenis van 
de stichting en de grote hoeveelheid projecten die in de loop der jaren door een grote 
schare donateurs mogelijk waren. Ik twijfelde dan ook geen moment toen ik gevraagd 
werd om voorzitter te worden.

Wat zijn de toekomstplannen voor Help Ghana? In de komende jaren zullen we ons 
als bestuur weer richten op het ondersteunen van projecten die de lokale gemeenschap 
in Ghana ten goede komen. Joke heeft me doen beseffen dat het belangrijk is om ons 
netwerk in Ghana en Nederland optimaal met elkaar te verbinden. Wanneer de situatie 
rondom Covid het toelaat, zal ik samen met andere bestuursleden een reis naar Ghana 
plannen, uiteraard op eigen kosten, om onze contacten te verstevigen en nieuwe pro-
jecten te bezoeken. We beseffen dat in deze tijd Social Media een belangrijke rol spelen, 
zowel voor de naamsbekendheid als voor informatie aan onze donateurs. We verdiepen 
ons daar momenteel in en zijn op zoek naar vrijwilligers die ons daarbij kunnen onder-
steunen. Ook onderzoeken we bij welke projecten het verstrekken van microkrediet 
mogelijk is zodat dezelfde fondsen meer projecten mogelijk maken. Hierbij kunnen we 
gelukkig gebruik maken van diverse experts in ons lokale netwerk. Onze stichting ont-
leent haar bestaansrecht aan de trouw van de donateurs en daar zijn we, namens de 
Ghanese bevolking, zeer erkentelijk voor.

Den Haag, maart 2022

Matthew Chapter 25, Koforidua, een opvangcentrum voor HIV/AIDS patiënten en kwets-
bare (wees-)kinderen in Koforidua



geruime tijd, al sinds zijn vroegere maat
schappelijk werk in de sloppenwijk Nima 
in Accra, en hebben hem al eerder onder
steund. Door de jaren heen is Matthew 
Chapter 25 enorm gegroeid. Momenteel 
verblijven er in totaal 55 HIV/AIDS pati
enten en 74 kwetsbare kinderen. Behalve 
dagbesteding, medische hulp en voedsel, 
ontvangen ze onderwijs en materialen 
voor economische activiteiten. Ook is er 
opvang voor externe kinderen (100+) 
uit de omgeving die periodiek op cursus 
komen.
De familieleden van de in Ghana nog vaak 
gestigmatiseerde AIDS patiënten worden 
eveneens thuis bezocht voor consultaties, 
die er vooral voor moeten zorgen dat de 
besmette personen niet in een sociaal 
isolement raken. De reguliere gezond
heidszorg in Ghana kent helaas geen 
voorzieningen van deze aard. De ontvan
gen donaties zijn inmiddels overgemaakt 
naar dit project.
(www.matthew25houseghana.com). 

Projecten

New Horizon School, Accra
Recentelijk kregen we het verzoek van 
het bestuur van de Stichting Special 
Education New Horizon, Ghana om de 
ondersteuning van hun projecten over te 
nemen. Deze stichting, in 2009 opgericht 
door Joke Addotey, heeft besloten haar 
activiteiten in Nederland te staken door 
natuurlijk verloop. Help Ghana heeft toe
gezegd de ondersteuning van deze pro
jecten over te nemen en heeft de beschik
bare fondsen reeds overgemaakt aan de 
New Horizon School voor gehandicapten 
in Cantonments, Accra. Deze school is in 
1972 opgericht door Mw. Salomé François 
(www.newhorizonspecialschool.org).

Matthew Chapter 25, Koforidua
Help Ghana heeft ook toegezegd de 
ondersteuning over te nemen voor een 
opvangcentrum voor HIV/AIDS patiën
ten en kwetsbare (wees)kinderen 
in Koforidua. Dit centrum, genaamd 
Matthew Chapter 25, wordt gerund door 
Ref. Fr. Bobby Benson. We kennen hem al 

De typische honingraat geschakelde paviljoens van de New Horizon School midden in 
Accra. De bewoners maken zelf producten (o.m. textiel en vlechtwerk) die ook lokaal 
verkocht worden…



School For The Deaf in Sekondi (gem. 
Takoradi)
Tijdens haar vorige reis naar Ghana trof 
Esther Dankwah, een Ghanese sprintster 
en oprichtster van de Esther Dankwah 
Foundation, een deplorabele toestand 
aan in de huisvesting van de inwonende 
studenten van de dovenschool in Ghana. 
Ze schrok ervan dat de kinderen op de 
harde grond sliepen, besloot meteen 
actie te ondernemen en vond een lokale 
leverancier van matrassen. Aangezien ze 
te weinig eigen middelen had voor de 
aanschaf en het vervoer van deze matras
sen, besloot Help Ghana een bijdrage te 
leveren. Hierdoor was het mogelijk om 
vijftig matrassen aan te schaffen en op de 

school af te leveren. Ondanks het ad hoc 
karakter van deze ondersteuning zien we 
ook dit als een belangrijke ‘structurele’ 
bijdrage!

Royal Academy School afgebouwd 
Het project, dat werd aangevangen in 
januari 2021, is nu afgebouwd en is 
ondertussen al in gebruik genomen. Het 
opgeleverde schoolgebouw is prachtig en 
qua afwerking en uitstraling een enorme 
verbetering ten opzichte van het oor
spronkelijke onderkomen. Het schoolbe
stuur is er zeer verguld mee, de feestelijke 
opening staat nog op de agenda.
Behalve voor de Royal Academy School is 
het ook voor de stichting Help Ghana een 
mijlpaal. Door de jaren heen hebben we 
meer dan vijfentwintig scholen gebouwd, 
waardoor vele honderden kinderen 
de weg naar educatie hebben kunnen 
vinden. Helaas zijn de kosten van bouw
materialen en de noodzakelijke inzet 
van professionele bouwvakkers enorm 
gestegen. Dit betekent dat dergelijke 
projecten een grote aanslag doen op het 
beschikbare jaarlijkse budget van onze 

Initiatiefnemer en beheerder Rev. Fr. Bobby Benson aan het werk in Koforidua

De zending matrassen werd publiekelijk uitgepakt en toegelicht door het bestuur ter 
plaatse



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

Meerdere projecten werden uitgevoerd in 
samenwerking met WIlde Ganzen en ASN 
foundation.

stichting. Hierdoor hebben we besloten 
dat infrastructurele projecten van deze 
omvang niet meer passend zijn voor een 
NGO als wij,  die afhankelijk is van indivi
duele donaties. 

Een Andere Focus
Door er nu voor te kiezen om ons te 
richten op meer kleinschalige projecten, 
zullen we in staat zijn meer projecten in 
Ghana te ondersteunen met uw donaties. 
De komende periode verleggen we onze 
focus naar zelfvoorzienende projectgroe
pen en zogenaamde Small and Medium 
Scaled Enterprises, die de economische 
onafhankelijkheid van de deelnemers 
bevorderen. Ook behouden we hierdoor 
de mogelijkheid om een financiële onder
steuning te bieden bij ad hoc projecten 
waar de nood hoog is, zoals in het geval 
van de matrassen in Sekondi. Onze lokale 
contactpersonen in Ghana hebben al 
jarenlang ervaring met dergelijke klein
schalige economische projecten. In nauw 
overleg met hen onderzoeken we aan 
welke projecten we de komende tijd prio
riteit zullen geven. 

Obroni Wawu: De Kleren van de Dode 
Europeaan
Tweedehands kleding bestaat in Ghana 
sinds het land onafhankelijk werd. Het 
idee van Obroni wawu bestaat al tiental-
len jaren en groeit met de dag enorm. 
Het standpunt van het mondiale noorden 
over het doneren van tweedehands kle-
ding is dat van een positieve oplossing, 
maar de perceptie en realiteit ervan 
vanuit de ontvangerszijde is nogal com-
plex. Obroni wawu heeft een impact 

die dieper en verder gaat dan de 
garderobe, het milieu, de cultuur.  Het 
sociale en economische leven van de ont-
vanger wordt op verschillende manieren 
beïnvloed door Obroni wawu, niet alleen 
in het heden maar ook in de toekomst 
(obroniwawu.com)

Help Ghana wil deze keten van twee
dehands kleding naar de tropen ter 
discussie stellen. Er zitten namelijk heel 
veel stappen in die voor de consument 
onzichtbaar blijven. Behalve dat de beste 
kwaliteit Africa nooit bereikt (die komt 
eerst in Europa elders op de markt), blijft 
na de verkoop van wat de lokale markt 
wel bereikt, een heel groot gedeelte over 
wat in de natuur gedumpt wordt. En dat 
is geen recycelbare natuurlijke katoen, 
maar vaak polyester met chemische 
kleurstoffen die heel langzaam of niet 
afgebroken wordt. De tussenhandelaren 
zijn degene die er van profiteren door
dat ze in hun positie kunnen afromen, 
waardoor de eindverkopers op de rurale 
markt gedwongen zijn met kleine marges 

Het klassiek vormgegeven en net geschilderde casco in Okorase Township



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 Stichting Help Ghana
v.l.n.r.: Bilge, Hans, Viola, Ellen en de nieuwe voorzitter, Iede Koffeman.

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  drempel 
voor giftenaftrek en de hele donatie aftrekbaar is. Kijk voor de overeenkomst (download 
formulier) op www.helpghana.info

Volg ons op 
facebook: @HelpGhanaFoundation 
instagram: @help_ghana_foundation 
twitter: @GhanaAidFnd

te werken, terwijl er wel degelijk lokaal 
naar culturele traditie geweven en 
geverfd wordt. De mogelijke invloed van 
een westerse iconografie wat betreft 
mode of levenstijl is hier nog in zijn 
geheel buiten beschouwing gelaten. Het 
mes snijdt uiteraard aan twee kanten. 

Niet alleen is deze handel niet houdbaar, 
het betekent ook dat onze blik op de ver
gankelijkheid van onze snelle textiel her
zien dient te worden. Graag ontvangen 
we reacties en ideeën wat Help Ghana 
zou kunnen doen om deze schijnbaar 
onverstoorbare cyclus te doorbreken….


