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Activiteitenverslag
…Algemeen…
Werkgroep en Bestuursvergaderingen
Als Operations Manager is Annie Manders aanwezig bij zowel de werkgroep- als de
bestuursvergaderingen.
De werkgroep vergaderde in 2017 minder vaak dan normaal omdat er geen speciale activiteiten op
het programma stonden. Wel is er via e-mail telefonisch regelmatig contact geweest.
Ook in 2017 zijn er vier bestuursvergaderingen gepland waarvan er drie in Schaijk en een keer via
Skype vergaderd is.
…Schrijven van artikelen voor de media…
Off- en online media worden steeds belangrijker. EOF publiceert regelmatig berichten op de eigen
website www.eofghana.nl , Facebook en in de lokale en regionale pers waaronder Arena, Brabants
Dagblad , Schaijk een Werelddorp en Je komt uit Schaijk als… Op die manier proberen we zoveel
mogelijk mensen te bereiken.
…Nieuwsbrief…
EOF heeft besloten om in verband met stijgende kosten van
drukwerk en porto, één keer per jaar - in december - de papieren
versie van de nieuwsbrief rond te sturen.
Door de nieuwe wet- en regelgeving AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 ingaat en van
toepassing is binnen de hele EU, moeten burgers nadrukkelijk
toestemming geven dat ze informatie willen ontvangen.
Daarom zal EOF informatie over projecten in Ghana, activiteiten in Nederland en ontwikkelingen
op het gebied van Internationale Ontwikkelingssamenwerking zoveel mogelijk gaan digitaliseren.
Om aangemerkt te blijven als ANBI en CBF Erkend Goed Doel moet EOF in de toekomst
voldoende zekerheid bieden en zorgen dat ze aan alle eisen voldoet.
…Overzicht activiteiten in Ghana en Nederland…
15 april 2017 is de goedkeuring van Wilde Ganzen binnengekomen
voor het boekenproject P20161007 in Duong.
EOF kreeg van een donateur speciaal voor dit project een bijdrage
van € 3.300,- voor basisonderwijs in het Noorden van Ghana.
Ook de lokale organisatie DYDA (Duong Youth and Development
Association) in Ghana heeft zelf 22% bijgedragen !
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…Moesland Festival in Schaijk…
17 april 2017 was de jaarlijkse braderie in Schaijk georganiseerd
door stichting Moesland Festival.
Ieder jaar staat de stichting Equal Opportunity Fund (Stichting
Gelijke Kansen) samen met leerkrachten van BS de Regenboog
uit Schaijk op hun vaste plek bij het Oude Raadhuis.
Mensen komen van heinde en ver voor een kop “pindasoep”, een
kopje koffie of thee met iets lekkers er bij of een “broodje knak”.
Met mooi weer is er verkoop van flesjes water en de kinderen die mee hebben gedaan aan de
kleurwedstrijd kunnen hun prijsjes ophalen bij de stand. En zeker niet te vergeten de actie “Heel
Schaijk Bakt”. Een loterij waar je een taart of ander gebak kunt winnen; taarten, cupcakes,
brownies en nog veel meer lekkers, worden ieder jaar door tientallen vrijwilligers gebakken. De
opbrengst gaat naar een onderwijsproject in de UWR in Ghana.
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…Werkplek in het opleidingscentrum “Hopeland”…
Een donatie van € 1.150,- werd door Catholic Action for Streetchildren besteed aan het inrichten
van een eigen werkplek voor jongeren. Op die manier hebben deze jongens en meisjes de
gelegenheid om eerst - onder toezicht - praktijkervaring op te doen. Daarna kunnen ze op een later
tijdstip naar een “eigen” locatie verhuizen en zelfstandig een bedrijfje opstarten.
Deze tijdelijke plek is als een soort eigen winkel, waar ze kunnen beginnen. Ze blijven een jaar op
Hopeland, krijgen daar de nodige begeleiding en binnen dit jaar zoekt CAS naar een nieuwe
locatie. Er wordt met 5 vakken begonnen en er zijn mogelijkheden op Hopeland voor uitbreiding.

…Lanyiri in UWR - Ghana…
In juni 2017 kregen we foto’s van de bouw van een school in Lanyiri, een van de ver af gelegen
dorpjes in de Upper West Region van Ghana. Vervoer gaat daar vaak per motor, met een laadbak
er achter omdat de wegen erg slecht zijn in dit gebied. Voor auto’s zijn die dorpjes moeilijk of niet
te bereiken. Cement moet altijd worden aangevoerd en bruikbaar zand wordt gelukkig meestal
vlakbij de bouwplaats gevonden. Anders kan dat problemen geven, omdat als dat ook aangevoerd
moet worden, de kosten heel snel kunnen oplopen.
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…Uitnodiging Pater Vos India…
De Stichting Pater Vos heeft een uitnodiging gestuurd voor een informatieinloop avond op 9 juni 2017 in Café Restaurant Nieuw Schaijk.
Fr. Sudhir Bara was in Schaijk en vertelde over zijn werk als vicaris generaal in
het bisdom Raigarh, over de school in Bairdih en de contacten met de stichting
Pater Vos.
Fietstocht MOV
In september was de jaarlijkse fietstocht, georganiseerd door het MOV
Schaijk-Reek. Zoals ieder jaar ging die langs prachtige plekjes in onze
mooie dorpen. Onderweg was er muziek bij de stopplaatsen en werd er fruit
en andere versnaperingen uitgedeeld.
In november werd de cheque aan EOF overhandigd: een prachtig bedrag
van € 1.500,- voor een onderwijsproject in Ghana.

…Boekenproject Duong…
Eind 2017 is het boekenproject voor de scholen en bibliotheek in
Duong goedgekeurd door Wilde Ganzen. Met een prachtige bijdrage
van een donateur hebben meer dan 1000 mensen direct of indirect
voordeel van dit speciale project: 260 vrouwen, 150 mannen, 520
kinderen, 20 mensen met een beperking en 50 ouderen.
Duong is een kleine gemeenschap en de scholen hebben vaak weinig of geen lesmateriaal. De
meeste inwoners hebben een kleinschalig boerenbedrijfje en moeten leven van de opbrengst van
hun stukje land. Vanwege hun erg lage (soms geen) inkomen, hebben ouders financiële
problemen. Nadat ze o.a. schoenen en een schooluniform hebben gekocht, is er meestal geen
geld meer voor boeken of om een schoolbijdrage te betalen.
Dit boekenproject zal er voor zorgen dat er voldoende lesmateriaal is. De ouders hoeven zich niet
langer zorgen te maken of ze hun kind naar school kunnen sturen en blij zijn dat ze niet langer
“verplicht” worden lesmateriaal te kopen. Boeken en ander lesmateriaal is nu aanwezig op de
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scholen in Duong. Ze kunnen nu hun geld investeren voor aankoop van landbouwproducten en
een beter oogst. Ook de leerkrachten hebben nu de mogelijkheid om hun lessen goed voor te
bereiden en beter les te geven aan de leerlingen.
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…HOLIFE: action not words…
Evelyn Dibaar is directeur van de organisatie HOLIFE (House Of LIberation
For the Empowerment of women). Zij werkt samen met vrouwengroepen in
de Upper West Region. Vrouwen krijgen hier een kans op een beter leven,
zich te ontwikkelen en een menswaardig bestaan op te bouwen.
Door armoede en discriminatie vanuit "culturele" gebruiken worden meisjes
en vrouwen in deze regio achtergesteld. De organisatie heeft in elf jaar een
netwerk opgebouwd van betrokken vrouwen die samenwerken om armoede
te bestrijden waardoor structurele verandering kan plaatsvinden.
HOLIFE motiveert vooral jonge meisjes die soms de basisschool niet kunnen of mogen afmaken
en daardoor niet aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Zij biedt hen de kans om een
opleiding te volgen zodat ze later in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Door onderwijs en trainingen
leren meisjes en vrouwen welke veranderingen mogelijk zijn. De oplossing om armoede te
bestrijden is door praktisch en theoretisch onderwijs te combineren. Daardoor kunnen zij een eigen
inkomen verdienen dat ze in hun gezin en families investeren. Op die manier worden meisjes en
vrouwen persoonlijk zelfstandiger en kunnen ze eigen keuzes maken. Dit zal ook een bottom-up
effect hebben op hun gezin en families die zij financieel steunen.

In Wa, hoofdstad van de regio, runt zij samen met ’n aantal vrouwen een restaurant. Toeristen en
de lokale bevolking komen langs voor een eenvoudige lokale maaltijd. Er is een showroom met
verschillende producten die door vrouwen gemaakt worden.
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Prachtige manden, handgeweven stoffen die verwerkt worden tot tafellopers, servetten of
kledingstukken. Er worden kaarten, sieraden, cosmetica producten (shea butter) en thee van de
moringaboom gemaakt.

Dankzij een donatie van een vermogensfonds konden eind 2017 tien meisjes met een opleiding
beginnen om te leren weven. Ook krijgen ze les in boekhouden en verkoopkunde.
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… Bone Setters Clinic in Duong…

Een 3-D impressie in “vogelvlucht” van de Bone Setters Clinic – aan de hand van de tekeningen uit
Ghana – krijgt u een duidelijk beeld hoe de kliniek er uit ziet. Het werk vordert gestaag, het is een
vrij groot complex van 44 x 60 meter. Meer informatie op onze website.

In het bijzijn van de pers brachten Ghanese functionarissen, o.a. uit het onderwijs en de
gezondheidszorg, een bezoek aan de kliniek:
1. Regional Director of Education Evans Kpebah
2. District Director of Education
3. Prof. Dr. Robert Yennah, president of DYDA
4. District Chief Executive Ms. Kate Lankono
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…Afscheid van Broeder Albert Ketelaars…
Albert – geboren op 14 maart 1942 – kwam in februari 2017
voorgoed terug naar Maastricht, waar hij ging wonen bij zijn
medebroeders. Na een paar maanden voelde hij zich niet goed en
kreeg verschillende onderzoeken. In juli en oktober zijn we nog bij
hem op bezoek geweest en op 3 november 2017 kregen we ’s
morgens vroeg een telefoontje dat Albert in zijn slaap was overleden.
Albert, onze contactpersoon in Ghana vanaf dag één en nauw
betrokken bij het werk van EOF. Als geen ander wist hij mensen te
verbinden vanuit begrip en zijn ervaring voor de situatie in Ghana en
Nederland.
Albert, we missen je en zullen je blijven herinneren zoals je was.
Rechtvaardig, een harde werker, die altijd klaar stond om de ander te
helpen. Dank, dank je wel… voor alles wat je gedaan hebt voor EOF
en voor “jouw” mensen in Ghana.
…Van den Elzen Plants uit Erp steunt project in Ghana…
Het bedrijf van Henk en Jos van den Elzen vierde in oktober het 60-jarig jubileum. Henk vertelde
dat ze een donatie wilden doen aan een goed doel, liefst op gebied van landbouw. Na overleg
kozen zij voor de Don Bosco Special School; een onderwijsinstelling voor kinderen met een
beperking. In mei 2016 waren deze kinderen naar hun nieuwe locatie verhuisd en er moest nog
een groententuin aangelegd worden.
Vlak bij de ingang van de prachtig ingerichte zalen stond de stand van EOF. Aan de vele
bezoekers werd een donatie gevraagd voor het project. Binnen was voor de kinderen ’n
knutselhoek ingericht en buiten stond een BBQ, werd er friet en pannenkoeken gebakken. Ook
was er een heuse skelterbaan met minitractors. Ondanks het slechte weer was er veel bezoek.
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…EOF bestuur en werkgroep bijeenkomst met BBQ…
In Augustus was er een bijeenkost van de werkgroep en het
bestuur van EOF. De geplande BBQ werd in verband met de
weersvoorspelling van storm en hagel omgezet naar een gezellig
etentje binnen bij de voorzitter thuis.
Met dank aan de voorzitter; alles was keurig verzorgd en
iedereen was het er mee eens dat we zoiets ieder jaar zouden
moeten doen. Dus… daar gaan we voor.
…Kerstactie op BS de Regenboog en den Omgang in Schaijk…

Voor het eerst dit jaar organiseerde het MOV Schaijk-Reek in december een Kerstactie met als
titel: “ONZE WERELD - ONZE TOEKOMST”. Er werden een aantal voorlichtingsdagen op beide
basisscholen in Schaijk gegeven, o.a. door het Equal Opportunity Fund.
Door de wereldwijde veranderingen van de afgelopen jaren naar een meer geïndividualiseerde en
multiculturele samenleving is extra aandacht voor “onze wereld” noodzakelijk.

VV
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…SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS…

…H U L P
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