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Woensdag 8 oktober………………………………………..……. 
Jaap, zoon van Ellen, had aangeboden ons weg te 
brengen naar Schiphol. Om tien uur vertrokken we 
vanuit Schaijk richting Amsterdam. Er waren geen 
files zodat we om kwart over elf al op het vliegveld 
waren.  
Eerst de bagage naar de drop off en daarna naar de 
koffiecorner voor een kop cappuccino. Om twaalf 
uur belde Rob dat hij was gearriveerd. Nadat ook hij 
zijn koffers had ingecheckt hebben we, samen met 
zijn vrouw Tiny, nog wat gegeten en gedronken. De 
paspoortcontrole verliep soepel en we konden 
meteen inchecken en er stonden vrolijke en 
geïnteresseerde mensen bij de controle!  
Het vliegtuig vertrok half vier. Op het einde van de 
vlucht werd wel gewaarschuwd voor turbulentie 
maar dit viel gelukkig mee. In het vliegtuig de nodige 
papiertjes ingevuld met de gegevens van het verblijf.  
 
Rond tien uur landde het vliegtuig op Kotoka. 
Op het vliegveld van Accra waren wel extra 
veiligheidsmaatregelen getroffen in verband met 
Ebola. Alle passagiers werden gescand op 
lichaamstemperatuur, zodat het zeker was dat je 
geen koorts had. Bij de paspoort controle verliep het 
ook weer soepel, wel werd er van  allebei de  
handen vingerafdrukken genomen. 
Robert stond ons buiten al op te wachten en het was 
een vrolijk weerzien.  
Nadat de bagage ingeladen was, gingen we op weg 
naar het huis van broeder Jos. Hier zijn in een apart 
gebouw een aantal gastenkamers. We gingen een 
lekker pilsje drinken bij de broeders en daarna naar 
bed. 
 
Donderdag 9 oktober…………………………………………….. 
 ’s Morgens om zeven uur ontbijt en om acht uur 
vetrokken we naar het noorden. Thomas, onze 
chauffeur, staat tussen Ellen en mij, is een aardige, 
bescheiden jongen. Het eerste stuk verliep prima, 
we waren snel Accra uit. Op de doorgaande weg 
waren allerlei wegwerkzaamheden en daarom nam 
hij allerlei binnenwegen met nogal wat kuilen, de 
zogenaamde potholes. Op een gegeven moment 
wist hij echt de weg niet meer. Na een aantal keren 
vragen, omkeren en terugrijden, waren we na een 
uur weer op het beginpunt waar we begonnen 
waren met vragen! In Kumasi zouden we lunchen bij 
restaurant JOFEL. Ook dat was weer een gezoek en 
we belandden midden in het centrum van Kumasi; in 
onze ogen één grote, onoverzichtelijke markt. Zie 
daar maar eens de weg te vinden. Rond 14:00 uur 
kwamen we bij het restaurant aan. 



 

Daarna doorgereden naar Techiman waar we zouden overnachten. Vóór we de stad uit waren speelde zich 
weer eenzelfde scenario af. Na veel gezoek en gedraai kwamen we bij uiteindelijk om 20:00 uur bij HOTEL 
DYMNS aan. Gelukkig konden we hier nog wat te eten bestellen, want onze malariapillen moeten we, liefst 
met vettig eten, nog innemen. We kozen een sandwich met sardientjes en iets er bij te drinken. Om 22:00 
uur Ghanese tijd naar bed want de volgende morgen ontbijten we om 07:00 uur om op tijd te kunnen 
vertrekken naar onze “eind”bestemming Wa, hoofdstad van de Upper West Region.  
’s Nachts werden we opgeschrikt door gigantische regenbuien die gepaard gingen met onweer en bliksem. 
Gelukkig is het regenseizoen bijna afgelopen en zijn dit hopelijk de laatste stortbuien. 

 
Vrijdag 10 oktober…………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
Na het ontbijt hebben we de rekening betaald en zijn we klaar voor het tweede deel van de reis. De weg 
naar Wa is redelijk tot goed; alleen op het eind zijn er weer de nodige “potholes”. Maar.., wat het tempo 
laag houdt, zijn de vele drempels op deze weg. De meeste zijn door de lokale overheid aangelegd maar in 
de dorpjes liggen er veel door de inwoners zelf aangelegde drempels. Onderweg hebben we nog een 
politieagent als “lifter” meegnomen die na een korte vakantie weer naar zijn politiepost in Tuna moest.  
Om 13:00 uur kwamen we aan bij het “POPE JOHN XXIII CENTRE FOR INTEGRAL HUMAN DEVELOPMENT in Wa, op de 
campus van de universiteit. Broeder Albert Ketelaars wachtte ons al op. Na een glas water en fris, stond er 
een heerlijke lunch klaar en na een korte rondleiding over het terrein gaan we naar ST. LOUIS waar de FIC-
Broeders wonen en waar ook wij logeren wij tijdens ons verblijf. Bro. Albert had geregeld dat we ’s avonds 
met hen mee konden eten èn de volgende morgen ontbijten, wat wil je nog meer! 
 



 
 

Zaterdag 11 oktober………………………………………….…… 
Hoewel we niet al te vroeg op hoefden te staan, 
waren we kwart over zes al wakker en uitgerust. 
Eerst een koude douche, wat bijpraten en om acht 
uur ontbijten. Precies om negen uur vertrokken we 
naar de BONE SETTERS CLINIC in Duong, een traditionele 
kliniek waar volgens oude Ghanese gebruiken 
botbreuken worden behandeld. De uitbreiding van 
de kliniek bestaat uit drie zalen. Daarnaast komen er 
speciale ruimtes voor fysiotherapie, het maken van 

röntgenfoto’s, ruimtes voor de bezoekers en de administratie. Ook komen er een kantine, keuken, 
wasruimte en parkeerplaatsen. De bouw heeft wat vertraging opgelopen, maar is in augustus 2014 van 
start gegaan met het egaliseren van het terrein. Als teken van eer wordt, volgens traditie, een plengoffer 
gebracht. Daarna kon het grote werk beginnen. Met deze uitbreiding komt er een unieke samenwerking 
tussen de traditionele en moderne geneeskunde. 

 

Om 10:00 uur begon de bijeenkomst; de Chief met de dorpsoudsten, de bestuursleden van de DUONG 
YOUTH AND DEVELOPMENT ASSOCIATION en de aannemer waren hierbij aanwezig. Vergaderingen vinden plaats 
onder een boom, in de schaduw dus dat is wel zo prettig bij een temperatuur van ± 38 graden!  



Allereerst werd een dankwoord richting EOF uitgesproken en ook Annie hield een korte toespraak waarin 
ze uitlegde waarom er pas later met de bouw kon worden begonnen. Gemaakte afspraken met de lokale 
autoriteiten over o.a. de aanleg van elektriciteit bij het gehandicapten project, waren nog steeds niet 
nagekomen. Na een gezamenlijke brief van Wilde Ganzen en EOF aan de verantwoordelijken werd daar 
uiteindelijk voor gezorgd. Daarna kregen we een rondleiding over het terrein en in de bestaande kliniek. De 
zalen stellen niet veel voor; meestal een dun, schuimrubber matras op de grond. Ook is er weinig privacy: 
patiënten liggen met meerdere personen in een ruimte. De familieleden moeten voor de patiënt zorgen, 
dat wil zeggen voor beddengoed, kleding en de was en ook voor het eten en drinken.  
Daarna liepen we naar de bouwlocatie die ongeveer aan het laatste gebouw grenst. Hier konden we met 
eigen ogen de vorderingen en grootte van de te bouwen kliniek zien.  

 



 
Daarna liepen we allemaal weer terug om in de schaduw van de boom verder te praten. Een van de 
patiënten van de BONE SETTERS CLINIC die we in 2010 al hadden ontmoet kwam er ook bij. Een jongen met 
een dubbele dwarslaesie die in een van de ziekenhuizen in het Zuiden opgegeven was en van deze kliniek 
had gehoord was toen hier naar toe gegaan. Op dit moment zit hij in een rolstoel en kan op krukken lopen! 
Het was een hele lange weg voor hem, maar prachtig om zijn optimisme en enthousiasme te zien en mee 
te kunnen maken. Hij was blij om te zien dat de kliniek werd uitgebreid en hoopte dat er rekening 
gehouden zou worden met de toegankelijkheid voor invaliden. Ook deelde hij zijn zorgen over een 
elektriciteitspaal die half door midden was gebroken en alleen met een metaaldraad rechtgehouden werd. 
Bij een storm zou hij op de kliniek kunnen vallen met alle gevolgen van dien. We hebben beloofd om voor 
een nieuwe paal te zorgen, want veiligheid gaat voor alles.  

 
Ondertussen werden enkele stuks yam, een soort 
hele grote aardappel in de vorm van een biet,  voor 
ons neergelegd en daarbij kregen we ook nog twee 
hanen, die bij de poten vastgebonden waren, mee 
naar huis. Goed eten en drinken zijn belangrijk en de 
yams symboliseren het eten en de hanen de soep 
ofwel het drinken. Als dank overhandigden ze dit 
aan Albert. We hebben morgen dus kippensoep! 
De aannemer nodigde ons uit voor een lunch.  
Daarna terug naar Wa, even lekker ontspannen met 

een boek. Om half vier was er een eerste gesprek met Andrew Kuundaari en Peter Latuo over het 
landbouwproject. Rob ging ondertussen, op een geleende fiets, iemand in Wa bezoeken. Het fietsen viel 
hem toch wel een beetje tegen in de extreme hitte, dus kwam hij terug met de fiets, achterin de kofferbak 
van de taxi. Omdat we alle drie niet echt fit waren zijn we na het eten op tijd naar bed gegaan. 
 
Zondag 12 oktober………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Omdat Annie en Rob zich nog niet helemaal goed voelden, ging alleen Ellen om 07:00 uur ontbijten bij de 
broeders. Daarna vertrok ze om half acht met Albert naar het POPE JOHN XXIII CENTRE waar een 
Eucharistieviering gehouden werd. Onderweg nam Albert liftende studenten mee: acht in de bak van de 
pick-up en vier op de achterbank. Hij kreeg hiervoor van de politie een proces verbaal: 1. omdat hij teveel 
passagiers in en op zijn auto had en 2. omdat hij geen veiligheidsgordel droeg.  



Zo’n zeshonderd studenten waren in de grote zaal, 
waar op het podium een altaar was geplaatst. Het 
studentenkoor was een genot om naar te kijken en 
te luisteren! Tijdens de offerande kwamen alle 
aanwezigen zingend en dansend naar voren om hun 
bijdrage in twee grote manden te deponeren.  
Om 10:00 uur hebben we Ellen opgehaald; de 
viering was nog niet afgelopen, maar twee uur in 
deze kerk verveelde geen minuut aldus Ellen!  
 

 

Van hier uit reden we naar Kate, de vrouw van 
dokter Francis Banka. Francis was in maart dit jaar 
op 58 jarige leeftijd plotseling overleden. Hij was 
initiatiefnemer van vele projecten in de Upper West 
Region en was zeer betrokken bij het leven en 
werken van “zijn mensen”. Het was een héél 
emotioneel weerzien. Morgen bezoeken we het 
laatste project dat mede door Francis is opgestart: 
het gehandicaptenproject in Loho. 
 
 

 

Om 12:00 uur waren we door Albert uitgenodigd om 
samen met de broeders iets te komen drinken en de 
lunch te gebruiken. Een heerlijke maaltijd met o.a. 
yam-chips en.., de twee (gebakken) hanen die we 
gisteren cadeau gekregen hadden. Er was ijs -met 
advocaat- toe! Daarna een vrij moment, tijd om het 
reisverslag wat bij te werken en wat te rusten.  
Ondertussen stak een stevige wind op en viel de 
regen met bakken uit de hemel. Daarna was het 
buiten lekker afgekoeld.  

 

Annie en Ellen hebben deze middag het gesprek voorbereid met de Regional Minister dat voor morgen op 
de agenda staat. We hebben intussen bedacht dat twee warme maaltijden per dag, in combinatie met het 
warme weer, misschien teveel is en met de broeders afgesproken dat we ’s avonds een boterham eten. We 
hadden nog gezellig wat zitten kletsen en net toen we weggingen kwam Bro. Gracious langs en hebben we 
met hem het bezoek aan de gehandicapte kinderen besproken. 
 
Maandag 13 oktober………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
Annie was al vroeg op om de gemaakte aantekeningen uit te werken. Om 06:30 uur douchen en dan naar 
het ontbijt. Om 08:00 uur reden we eerst naar het project voor de gehandicapte kinderen. Broeder 
Gracious en Sylvester Bayor, hoofd van de ST. DON BOSCO SPECIAL SCHOOL, waren er al. We begonnen met een 
rondgang over het terrein.  
Het is nauwelijks te geloven dat er na twee jaar, sinds vorige week, eindelijk stroom is! De klaslokalen en 
praktijklokalen waren als eerste klaar en intussen zijn het internaat en administratiekantoor ook helemaal 
afgebouwd. Jammer dat de, door de lokale autoriteiten te bouwen eetzaal met keuken, nog ver van huis is.  
 
Dit gedeelte van het project zou gebouwd worden in opdracht van en betaald door het GHANA EDUCATION 
TRUST FUND (GET-FUND), volgens de in 2012 gemaakte afspraak. En ook de omheining zou, volgens diezelfde 
afspraak, door het GET-Fund gebouwd worden. Deze heeft nu prioriteit nr. één omdat de kinderen anders 
zomaar van het terrein af kunnen lopen. Na de rondleiding, zittend op afgekeurde elektriciteitspalen, 
hebben we verder gepraat over het project en op een rijtje gezet wat er nog moet gebeuren en hoe dit 
aangepakt kan worden. 
 



 

Internaat 

Vrouwen uit het dorp halen water bij de pomp 

Links op de foto klaslokalen;  op de  achtergrond praktijklokalen 

Bescherming aanplant Elektriciteit van de weg naar gebouwen! 

ST. DON BOSCO SPECIAL SCHOOL vanaf de weg gezien 



  
 

Ontmoeting met de Regional Minister  
Om half elf was er een ontmoeting met Mr. Amin 
Amidu Sulemani, de Regional Minister, gepland. Hij 
was behoorlijk verlaat omdat hij elders een 
bespreking had. Net toen Albert een nieuwe 
afspraak wilde maken en Annie zei: “we zitten hier al 
drie kwartier, dus laten we nog maar even wachten” 
kwam hij binnen. De Regional Minister had met 
eigen ogen gezien, onder welke erbarmelijke 
omstandigheden de gehandicapte kinderen nu 
moesten wonen. Hij kon natuurlijk niet meteen 
beloven dat de problemen die we aankaartten, zoals 
het hekwerk om het terrein en een snelle afbouw 
van de eetzaal met keuken, snel verholpen konden 
worden.  
We hadden ook het probleem in Hamile aangekaart, 
want ook daar was geen elektriciteit bij de Senior 
High School, terwijl dit wel beloofd was. 
Na afloop van dit gesprek gingen we een kijkje 
nemen op het terrein van de school voor dove 
kinderen.  

 
 

 

Hier zitten op dit moment, ergens in een hoek op het terrein, de gehandicapte kinderen.  Schrijnend om te 
zien: 47 kinderen, met een geestelijke en/of lichamelijke handicap, op een kluitje bij elkaar! Dit (tijdelijke) 
onderkomen ziet er bouwvallig uit. Er is één slaapzaal voor jongens en meisjes, met kapotte stapelbedden 
en matrassen op de grond, eigenlijk te erg voor woorden. En dan te weten dat verderop prachtige lokalen 
en slaapzalen klaar staan! Het wachten is dus op het bouwen van de omheining en het afbouwen van de 
eetzaal met keuken.  
Er is nog geld nodig voor bedden, matrassen en schoolmeubilair. Na hierover gebrainstormd te hebben ligt 
er wel een plan om hiervoor donateurs en sponsors in Ghana te zoeken. Sylvester gaat de lokale 
autoriteiten benaderen en ook bedrijven bezoeken. Bijvoorbeeld Latex Foam, een fabrikant van matrassen; 
misschien wil dat bedrijf wel een schenking doen. 

Onafgebouwde keuken met eetzaal  Slaapzaal 

Ellen, Annie, Albert, 
Sylvester, Gracious     

Mr. A. Sulemani en Bro. Albert 

Huidige locatie voor de kinderen 

Een van de klaslokalen Zeker geen veilige omgeving 



Hierna doorgereden naar ODETTE’S PLACE, een klein, eenvoudig restaurant waar het eten goed is. Odette is 
een bekende van Annie; ze ging daar vanaf het begin dat ze in Ghana kwam naar toe met Robert. Eerst 
werkte Odette in loondienst bij een Guest House maar is al vrij snel haar eigen zaak begonnen.  

 

Na het eten had Annie een afspraak met Albert, 
Peter Latuo en Andrew Kuundaari over UWAID. Dit 
landbouwproject is tot en met 2006 door EOF 
gesteund. Door het overlijden van Francis is de vraag 
hoe nu verder. Omdat EOF goede contacten heeft 
met de betrokkenen, was er op hun verzoek een 
bijeenkomst gepland om de situatie te bespreken. Er 
zijn een behoorlijk aantal zaken die eerst uitgezocht 
moeten worden. De accountant en het bestuur in 
Wa gaan daar nu mee aan de slag.  

 
Ellen was uitgenodigd een kijkje te komen nemen op 
basisschool bij ST. LOUIS en Rob ging samen met 
Thomas een bezoek brengen aan een moskee in Wa.  
’s Avonds samen een broodmaaltijd bij de broeders. 
Diezelfde avond hebben Annie, Ellen, Rob en Albert 
nog een bezoek gebracht aan Bisschop Paul Bemile. 
Deze moest de volgende dag naar een conferentie 
maar hij wilde ons toch graag even spreken.  
Je realiseert je, dat dit allemaal “oude bekenden” 
zijn en het is goed om elkaar te ontmoeten. 
 

Dinsdag 14 oktober…………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
Vandaag opnieuw een drukke dag. Na het ontbijt vertrokken we naar het kantoor van de SPECIAL EDUCATION 
UNIT voor een gesprek over het project voor de gehandicapte kinderen met Mr. Iddrisu Mahama, de 
Regional Director van de GHANA EDUCATION SERVICE. We wilden weten of en wanneer gemaakte afspraken 
nagekomen zouden worden en hopen dan ook dat de kinderen in het voorjaar van 2015 kunnen verhuizen 
naar de nieuwe locatie. Bij dit project zijn alle gebouwen klaar waar EOF verantwoordelijk voor is.  

P. Latuo, Accountant 

Kantoor  



Wat nog niet klaar is, zijn de bouwwerken, die door de autoriteiten in Ghana gefinancierd zouden worden: 
de eetzaal met keuken èn de omheining. De directeur hield een nietszeggende toespraak van zo’n 45 
minuten. Maar daarna werd het pas echt onthutsend. Hij zei letterlijk: “… if I had known that the project 
needed a fence wall…” dan had hij daar werk van kunnen maken. Terwijl hij degene was, die in april 2012 
zelf de belofte deed èn een getekende brief had verstuurd!!! Beloftes moesten we niet letterlijk als zodanig 
beschouwen, dat waren een soort van algemene opmerkingen, die konden worden besproken. Daar sta je 
dan, je voelt tranen in je ogen van onmacht, omdat je je in het gastland netjes moet gedragen…  
 

 

Annie deed nog een emotioneel beroep om te denken aan de gehandicapte kinderen die nu onder 
erbarmelijke omstandigheden wonen, terwijl er prachtige gebouwen staan te wachten. De directeur van 
de school voor de doven was ook bij het gesprek aanwezig en stelt deze week een brief op voor de 
autoriteiten in Accra. Volgende week wordt er voor ons een afspraak gemaakt. Bij het gesprek waren ook 
Bella en Agri aanwezig. Buiten hebben we nog even met hen gepraat en weten dat zij ons steunen. 
 

Van daaruit zijn we naar HOLIFE gereden. De 
organisatie “HOUSE OF LIBERATION FOR EMPOWERMENT” 
wordt geleid door Evelyn Dibaar en is  in 2003 met 
een microkrediet project voor vrouwen gestart.  
In 2006 waren er 150 deelnemers en dat aantal is in 
2013 gestegen naar 650. Een lening die de vrouwen 
kunnen krijgen is omgerekend ongeveer € 25,=.  
Met het krediet kunnen ze een klein bedrijf 
opstarten; bijvoorbeeld voor het maken van 
kettingen en armbanden, kleding, of het maken van 
sheanut butter, maïsmeel enz. Van de verkoop 
kunnen ze de maandelijkse rente en aflossing terug 
betalen.  
 
Het lukt de meeste vrouwen om geld over te 
houden, zodat ze een klein bedrag kunnen sparen 
om weer spullen te kopen.  
HOLIFE runt ook een restaurant waar we de lunch 
hebben gebruikt en…, ook voor betaald. Dit zijn ten 
slotte inkomsten voor het project...  
 



 
Na de lunch, Red-Red met bean stew en vis, gaan we op bezoek bij SISTERS OF MARY IMMACULATE (SMI). Zij 
hebben een klein project voor onderwijs aan meisjes. Het is voor ons soms lastig om te vertellen dat er op 
dit moment geen nieuwe aanvragen ingediend kunnen worden omdat EOF eerst alle lopende projecten wil 
afmaken. We willen n.l. geen valse verwachtingen wekken, dus hebben we het netjes uitgelegd.  
 

 

 

Een bezoek aan het Provinciale bestuur van de FIC-BROEDERS in Wa hoort er ook bij. Hier eerst een gezellig 
gesprek gehad met de Generaal Overste, Bro. Sergious. Daarna zijn we samen naar de “bar” gegaan, op het 
terrein van het IN SERVICE TRAINING CENTRE (ISCT), de IN-SERVICE RELAX  SPOT, voor een lekker pilsje.  
’s Avonds een broodmaaltijd i.p.v. diner en om negen uur TV gekeken bij de broeders. 
 



 

 
 

Woensdag 15 oktober……………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
 

Vandaag staat een bezoek aan Sombo op het programma. Eerst een kort bezoek aan de sojafabriek en 
daarna naar het graf van Francis; een emotioneel moment. Francis is in maart dit jaar op 58 jarige leeftijd 
plotseling overleden. Nu we bij zijn graf staan, beseffen we wat hij, ondanks alle problemen die er zijn 
geweest, heel veel voor EOF en de regio heeft gedaan.   
 
Francis, een mensenmens, een visionair. Voor velen onnavolgbaar in zijn ideeën. 
  

 



We rijden verder naar Dafiama, het dorp waar Robert Yennah, onze contactpersoon vanaf de eerste dag, 
opgegroeid is. Hier hadden we een ontmoeting met zuster Gabriëlla die een microkrediet project voor 
weduwvrouwen heeft opgezet in elf dorpen: ST. MONICA'S WIDOWS.  
 
 
 

 
 

 

 
 
 

De weduwen hebben zich verenigd in groepen en werken meestal op het land; ze verkopen groenten of 
hun zelfgemaakte producten op de markt. Zoals op bovenstaande foto’s de “pito”, het lokale bier, 
gebrouwen van millet. Ook deze vrouwen lukt het vaak om, als ze de lening afgelost hebben, een klein 
bedrag te sparen. Omgerekend zijn dat zo’n twee of drie euro, maar het feit dat ze zelf geld verdienen 
geeft hen aanzien in het dorp en vergroot hun zelfrespect! 



Hierna reden we door naar Nadowli. Onderweg gestopt bij de bouw van het “MC COY COLLEGE OF EDUCATION”, 
waar broeder Nicholas directeur zal worden. Helaas is broeder Nicholas op dit moment ernstig ziek. Annie 
heeft hem nog wel telefonisch gesproken vanuit Zuid Afrika. Hij wil terug naar Ghana, naar Nandom waar 
hij vandaan komt. Misschien dat we hem volgende week nog ontmoeten voor we teruggaan naar Accra.  
 

 

We hebben ook een bezoek gebracht aan de DAURI DAY NURSERY in het Nadowli District. Het project van 
broeder Nicholas is in 2009 tot stand gekomen; mede door steun van M.O.V. HELMOND, EOF , WILDE GANZEN 
en NCDO. Het  kinderdagverblijf biedt onderwijs aan kleuters van drie omliggende dorpen. Volgens het 
huidige beleid van de regering moeten alle kinderen, voordat ze aan het basisonderwijs beginnen, eerst 
naar een kinderdagverblijf en/of kleuterschool. De DAURI DAY NURSERY was een van de eerste openbare 
kinderdagverblijven in dit district, daarvoor waren die meestal privé.   
Kinderen uit deze drie dorpen moeten nu nog zo’n 5 km lopen en dus door hun ouders worden gebracht. 
Dit project zorgt niet alleen voor onderwijs, maar de moeders kunnen hun kinderen naar een crèche 
brengen waar oppas is zodat zij rustig op het land kunnen werken, bijscholingscursussen volgen of 
deelnemen aan andere, al dan niet economische activiteiten. Het is een verbetering voor het 
gezinsinkomen, de toekomst van hun kinderen en familie. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Daarna terug naar het guesthouse in Wa, om even te rusten. Deze avond zijn we door broeder Gracious 
uitgenodigd om bij hem te komen eten. Na eerst wat gedronken te hebben, werden we aan tafel 
uitgenodigd voor een heerlijke maaltijd, zelfs het glas wijn ontbrak niet! Rond tien uur weer naar “huis”.  



Donderdag 16 oktober…………………………………………….………………………………………………………………………….……. 
’s Morgens had Thomas al om 06:00 uur een paar zakken cement opgehaald die we mee moeten nemen 
naar Nadowli en rond 09:00 uur vertrokken we. Er moest eerst nog getankt worden maar helaas.., bij de 
meeste tankstations stond “geen diesel” op een bord. Dit gebeurt vaker en zeker als er een prijsverhoging 
verwacht wordt. Gelukkig vonden we een station waar wel getankt kon worden. Anders hadden we een 
groot probleem gehad: onze tank was bijna leeg!  
Na een kort bezoek in het orthopedisch centrum op weg naar de eerste bestemming, Ullo. Het blijft 
opletten in het verkeer en uitkijken voor de brede, diepe, open “gutters” langs de weg.  
 

 

 
 

Het kleinschalig  landbouwproject, de ULLO WIDOWS 
ASSOCIATION IN DEVELOPMENT (UWAID) is opgestart voor 
weduwvrouwen. Als we Ullo binnenrijden gaan we 
eerst de Chief begroeten. Daarna rijden we verder 
naar het stuk land dat door de Chief is geschonken. 
Het land is intussen omheind en er zijn mango-
boompjes geplant en een groentetuin aangelegd 
met pepers, maïs en andere lokale groenten. 
Elektriciteit is in het Noorden erg on stabiel en zorgt 
voor problemen. Een generator moet er voor zorgen 
dat er water omhoog gepompt wordt om de jonge 
aanplant  en groenten te kunnen bevloeien. 
Daardoor kan de bakkerij nog niet worden gebruikt 
en  zijn  er problemen om  waterzakjes te vullen. 

 



 

 

 
Na dit bezoek gingen we lunchen. Rob overhandigde hier symbolisch aan broeder Bosco een aantal lampen 
op zonne-energie. De z.g. Waka-Waka’s  konden worden aangeschaft van het geld dat Rob bij zijn afscheid 
gevraagd had.  We konden ze niet allemaal meenemen dus de rest wordt later dit jaar nagestuurd.  
 
Na het eten ging broeder Bosco weer terug naar Wa en wij vervolgden onze weg naar Ko voor een bezoek 
bij de SMI-VOCATIONAL SCHOOL.  
 
 



 

 

 
De weg werd steeds slechter en iets later dan gepland kwamen we aan in Ko waar we het TRAINING CENTRE 
BISHOP OSCAR MORIN bezochten. Het centrum biedt een vierjarige opleiding voor meisjes waar ze kunnen 
leren weven, naaien, tassen maken enz.  
De zusters hebben een projectaanvraag voor de bouw van een hostel en keuken voor dertig leerlingen 
meegegeven. Ook hier gezegd dat éérst de lopende projecten zullen worden afgebouwd. 
 

 
 



 

 
Natuurlijk hebben we ook een bezoek gebracht aan het JEUGDCENTRUM in Ko dat een paar jaar geleden door 
EOF en Wilde Ganzen is ondersteund. Daarvoor gaan we eerst naar de beheerder, verantwoordelijk voor 
de gang van zaken. Het heeft een behoorlijke periode geduurd, voor het centrum in gebruik kon worden 
genomen. Daarom is het goed te zien dat het in ieder geval functioneert. In één gedeelte is ondertussen 
een bibliotheek ondergebracht. De grote zaal met podium wordt nog maar weinig gebruikt maar dat zal in 
de loop der tijd zeker veranderen. Als er nu uitvoeringen zijn, worden de banken en stoelen uit de kerk 
gebruikt. 
In een dorpje onderweg naar Nandom nog even gestopt bij een kennis van Albert. We wilden heel  graag 
wat pito potjes meenemen om in Nederland te kunnen verkopen. Nou, dat werd een hele verrassende  
“onderneming”.  
 



De dame die deze business runt, was zo blij om Albert te zien dat ze meteen stopte 
met eten koken. Er werden kalebassen uitgedeeld en dus moest er pito gedronken 
worden. Even later verdween de dame, ze ging op ziek naar Pito potten. Later 
hoorden we dat die uitverkocht waren, jammer. Ze zou proberen om ze met een 
tro-tro, ‘n soort taxi, mee te geven zodat we ze maandag nog hadden en mee 
konden nemen naar Accra. Je begrijpt het al; dat is niet meer gelukt.   
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
Tot slot gingen we naar onze eindbestemming in Nandom. Deze weg 
was ontzettend slecht en we waren blij rond zes uur op de plaats van 
bestemming te zijn: MOUNT ZION, waar we hartelijk werden ontvangen.  
Na eerst onze spullen naar de kamers te hebben gebracht en snel wat 
opgefrist, gaan we naar de eetzaal waar we samen met de aanwezige 
broeders een heerlijke maaltijd hebben gegeten. Daarna douchen en 
even uitrusten waarna we rond 21:00 uur naar de recreatiezaal van de 
broeders voor een drankje. Om 22:00 uur terug naar onze kamers, 
naar bed voor een welverdiende nachtrust. 

 



Vrijdag 17 oktober……       ……………………………………….………………………………………………………………………….……. 
’s Morgens tot half acht uitgeslapen. Douchen en ontbijten en om half negen eerst even naar de school 
waar Albert 12 ½ jaar directeur is geweest: NANDOM SENIOR HIGH. 

 
We waren gewaarschuwd dat de weg naar Hamile slecht was, maar dat was zacht uitgedrukt! Zonder 
goede chauffeur èn sterke auto kom je er niet. Een vrachtwagen versperde de weg, zie daar maar langs te 
komen. Rond half twaalf waren we bij de HOLY FAMILY SENIOR HIGH SCHOOL. 2010 Opgericht door drie Indiase 
zusters, begonnen in twee lokalen van een basisschool en door hun voortvarendheid en steun van EOF 
konden ze in 2012 in hun nieuwe school. Klaslokalen, examenlokaal, bibliotheek,  stafruimte, kantoor en de 
slaapzalen voor de meisjes: alles ziet er goed uit. Het was een hartelijk weerzien met Zuster Ditty! 



 



Er wordt nog wel buiten gekookt maar de bouw voor de eetzaal en keuken zijn onlangs gestart dank zij 
steun van een Duitse organisatie en de congregatie van de zusters uit India. De stenen maakt men in 
Hamile zelf en worden door de vrouwen naar de werkplek gebracht. 
 
Wij gaan naar de bibliotheek en Ellen vertelt hoe de  Waka-Waka werkt. Namens BS de Regenboog uit 
Schaijk overhandigt zij een aantaal Solar lampen. Dan kunnen de leerlingen straks in de avonduren als er 
geen stroom is, studeren. Na de rondleiding stond er bij de zusters thuis nog een heerlijke lunch klaar.  
 

 

 

 
 



 
Na nog even wat nagepraat te hebben, zijn we , al hobbelend, op weg naar Buo waar broeder Peter ons al 
opwachtte. De BUO COMMUNITY wil graag het onderwijs verbeteren en zou graag een ruimte hebben waar 
een bibliotheek ingericht kan worden, zodat de leerlingen gestimuleerd worden om te lezen.  
 
Ze hebben van een Duitse organisatie computers gekregen die ze dan in diezelfde ruimte een plek willen 
geven. De Chief en leden van het dorpscomité waren bij het gesprek aanwezig.  
 

 
 
 



De laatste dagen was onze agenda steeds voller ge- 
raakt. Want hierna gaan we nog naar Kogle voor ‘n 
bezoek aan de Primary- en Junior High School. Er is 
een vraag voor drie nieuwe klaslokalen en.., in 
verband met hygiëne, ook voor een toiletgebouw.  
De huidige school ziet er erbarmelijk uit; er kunnen 
slechts drie lokalen gebruikt worden om les te geven. 
Deze zijn overvol en  ’s morgens vroeg is het binnen 
al extreem warm. De bibliotheek zag er prachtig uit, 
mooie boeken, die uitnodigen om te lezen.    

 



Vlak voor ons vertrek kwam er een ezelkar aan, die 
je in het Noorden nog best veel ziet, met een paar 
kinderen er op. We gaan weer terug naar Nandom 
voor een bezoek aan Linus Kabo-Bah voor advies. 
EOF steunt kleinschalige landbouwprojecten en 
Linus heeft jarenlang gewerkt als AGRICULTURAL 
OFFICER. Hij was nog op zijn kantoor en nodigde ons 
uit voor een gesprek bij hem thuis. Het werd snel 
duidelijk dat hij gewend was met NGO’s te werken. 
Er zou wel een officiële, ondertekende 
overeenkomst moeten komen wat we precies 

wilden en.., wat zijn onkostenvergoeding zou zijn; dat “advies” nemen we mee. In de duisternis reden we 
terug naar ons guesthouse. De gaten, kuilen en bulten leken nog dieper en groter dan op de heenweg. We 
waren rond 19:30 uur “thuis”; eerst wat gegeten, daarna wat uitgerust en om 21:00 uur naar de 
ontmoetingsruimte voor een drankje. Omdat het de laatste avond was in Nandom, gezellig nog bijgepraat 
met de broeders.  Al met al een zeer drukke dag waarbij we weer veel indrukken hebben opgedaan. 
 
Zaterdag 18 oktober        ……………………………………….………………………………………………………………………….……. 
Na het ontbijt namen we afscheid en terwijl Albert op bezoek ging bij een pastoraal centrum, hebben wij 
een bezoek gebracht aan de ST. THERESIA’S MINOR BASILICA. De bouw van de basiliek, met lateriet stenen, 
duurde van 1933 tot 1938 en pas later kwamen de huizen er omheen. Lateriet is een steensoort uit de 
rotsgrond gehouwen, rijk aan ijzer en aluminium. Bijna alle lateriet stenen zijn roestbruin- rood vanwege 
ijzeroxiden.  
 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Laterite�


 
Het is een prachtige Basiliek en soms gaan 
verschillende “stijlen” prima samen zoals het  
moderne drumstel en een traditionele, van 
kalebassen gemaakte, Ghanese xylofoon.  
Of dat ook geldt voor de achter in de kerk gebouwde 
“Adoration Chapel”, afgewerkt met witte tegels? 
Ach, smaken verschillen en dat houdt het 
interessant.  
We vervolgen onze route naar een basisschool met 
Junior High School in aanbouw, die door de broeders 
wordt geschonken aan de gemeenschap vanwege 
hun jubileum: 50 jaar in Ghana. Het wordt absoluut 
een prachtige school!  
 

 
Ze ligt iets op een heuvel zoals je op de foto ziet. En ook van bovenaf heb je een mooi uitzicht. Je realiseert 
je ook weer, dat de tegenstellingen in Ghana groot zijn. We merken dat het onderwijs in Ghana erg 
achteruit gaat en dat het zó belangrijk is dat iedereen goed onderwijs kan volgen. Helaas komen er steeds 
meer privé scholen, wel met beter onderwijs, maar die in feite voor een tweedeling zorgen in de 
maatschappij. De privéschool is meestal alleen voor die kinderen, waarvan ouders het schoolgeld kunnen 
betalen. De kwaliteit van het onderwijs op openbare scholen in deze regio, is de afgelopen jaren alsmaar 
slechter geworden met als risico dat er straks een generatie komt die onvoldoende is opgeleid.  
 

 
 



 
Het verschil bleek heel duidelijk toen we naar de basisschool in DANKO reden. Het verdient de naam school 
nauwelijks! Twee lokalen met voornamelijk banken als meubilair en totaal geen lesmateriaal. De PARENTS 
AND TEACHERS ASSOCIATION (PTA) had twee lokaaltjes van maïsstengels er bij “gebouwd” en een bord op de 
muur geschilderd. In het droge seizoen zit je droog maar wel heet  en in het regenseizoen is er weinig 
beschutting… De kinderen die buiten les krijgen hebben alleen een bank om op te zitten, maar geen 
tafelblad om op te schrijven. Schrijnend om te moeten constateren dat deze kinderen nauwelijks kansen 
krijgen. Heel bijzonder is toch dat twee bevoegde leerkrachten ervoor kiezen deze kinderen les te geven. 
Ze moeten anders iedere dag 5 à 6 km heen en terug lopen naar een school verderop die al teveel 
leerlingen heeft en dus eigenlijk geen ruimte is voor meer. Een nieuw  gebouw en goed lesmateriaal zou 
voor deze kinderen een wereld van verschil  maken. Het probleem is dat er van deze school geen leerlingen 



doorstromen naar het voortgezet onderwijs omdat het basisniveau te laag is; zij hebben dus hun verdere 
leven minder kansen. We zullen kijken of we voor les-materiaal kunnen zorgen.  

 

Daarna reden we naar Fielmuo, een plaats aan de grens van Burkina Faso. Rijdend over de rode  
zandwegen, zie je onderweg kinderen bij een plas water. Dat kan nu, aan het einde van het regenseizoen, 
want over 2 à 3 maanden zijn die opgedroogd. Hier bezochten we de Orphans Education Foundation, 
een project voor weduwen en (half)wezen. 
Met onderstaande foto’s willen we proberen een beeld te schetsen hoe de mensen wonen en (over)leven 
in het uiterste Noorden van Ghana. Het lijkt soms of de ontwikkeling hier heeft stilgestaan en alles nog 
vanuit hun “cultuur” wordt bekeken. Zo wordt een weduwe in de Upper West Region onderdeel (lees  



eigendom) van het gezin van de (oudste) broer van haar man. Ze heeft geen enkel recht en zelfs haar 
kinderen worden niet langer meer als haar eigen kinderen beschouwd. En omdat de meeste gezinnen in de 
regio al onder de armoedegrens leven, is er dus voor de weduwe en haar kinderen helemaal geen geld. De 
kinderen worden soms op 12-jarige leeftijd al uitgehuwelijkt en de vrouwen zelf moeten zien rond te 
komen van het beetje wat ze krijgen. Dit is voor ons bijna niet voor te stellen.  
Mede dankzij dit project, gesteund door EOF, kunnen deze weduwen een klein, eigen inkomen verdienen. 
Van een lening die ze krijgen, kunnen ze bijv. een varken kopen of een naaimachine aanschaffen zodat ze 
kleding kunnen maken en verkopen. Zo zorgt een grootmoeder voor haar twee kleinkinderen die wees zijn 
geworden. Eerst stierf haar schoonzoon en daarna haar dochter en er is niemand die voor die kinderen kon 
of zorgen.  Zij vroeg geld voor potten en pannen om “bean-cakes” te bakken en te verkopen op de lokale 
markt. Voor de weeskinderen heeft ze nu een schooluniform aangeschaft en schoolgeld betaald zodat ze in 
ieder geval onderwijs krijgen. Tijdens de bijeenkomst vertelden een paar van de deelnemers hun verhaal.   
Ze vertelden ons, dat hun leven was veranderd door dit project. Avuulee,  een van de weduwen, gebruikte 
bijvoorbeeld de “droppings” van haar varken als mest op een stukje land waardoor ze een grotere 
opbrengst had. Euphenia leert voor naaister en vroeg om een strijkijzer; niet op stroom maar een waar 
kolen in moeten zoals vroeger bij ons werden gebruikt. Prospera was blij dat ze een uniform had en dus 
“netjes” naar school kon en Thomas vroeg, op ons verzoek in het Engels, of het mogelijk was om na de 
Junior High School verder door leren. Het zijn in onze ogen waarschijnlijk kleine dingen maar voor de 
mensen hier betekent het een wereld van verschil.  
Na afloop hebben we nog even nagepraat met Peter Latuo, Peter Kalle en met Matthias, die naailes geeft 
aan de weduwen en aan “school drop-outs” zijn. Dit zijn vaak jonge meisjes, met een kind, en die de 
basisschool niet eens hebben afgemaakt. Via trainingen en praktijkopleiding wordt geprobeerd om hen 
een vak te leren en de basiskennis van taal en rekenen.  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
Omdat we wat mueslirepen en kaaskoeken bij ons 
hadden, besloten we die voor lunch te gebruiken en 
door te rijden. Het zou anders veel te laat worden voor 
we terug in Wa zouden zijn.  
De eerste uren reden we over de inmiddels bekende 
onverharde wegen. Na zo’n drie uur rijden kwamen we 
bij Jirapa en vanaf daar was de weg weer verhard.  
Rond vijf uur kregen we trek dus gingen we, vroeger dan 
anders, naar “Mama’s Kitchen” om te eten. Vervolgens 
naar onze kamers, even douchen en wat  uitrusten. Om 
acht uur nog naar de “Relax Bar” en rond half elf gaan 
slapen. Morgen een verdiende rustdag! 
 



Zondag 19 oktober    ….    ……………………………………….………………………………………………………………………….……. 
Uitgeslapen en daarna rustig ontbeten en later op de morgen met een boek een plekje in de schaduw 
opgezocht. ’s Middags geluncht bij de broeders. Om twee uur vertrok Rob naar kennissen en om drie uur 
vertrokken wij richting Boo voor een ontmoeting met Father Jonas Santah. Hij is samen met Robert Yennah 
de oprichter geweest van EOF in Ghana. Eerst zijn we naar Kate geweest zoals we beloofd hadden bij ons 
vorige bezoek. We hebben afgesproken dat we morgenavond nog even terug komen om afscheid te 
nemen voor we definitief naar Accra gaan. 
Rond vijf uur waren we bij Father Jonas; hij gaf eerst een rondleiding over zijn “farm” waar hij zo’n 
honderd varkens had rondlopen. Daarnaast had hij 22 acres land waar hij maïs en millet op verbouwt.  
Hij zorgt op zijn manier, als een goede “Parish Priest” betaamt, dat een aantal mensen werk en dus een 
inkomen hebben. Zijn kerk, die al jaren in aanbouw staat, zal nog zeker wel wat extra jaren nodig hebben 
voor die  afgebouwd kan worden. Overal waar je komt half afgemaakte projecten omdat er nauwelijks 
financiering voor te vinden is; ook niet van de kerken. Daarom gebruikt hij nog steeds zijn “oude” kerk 
waar overigens niks mis mee is.  
Na de rondleiding gaat Jonas koken; hij is een uitstekende “kok” en bereidt met eenvoudige middelen een 
lekkere maaltijd voor ons. Het was weer, als van ouds,  een gezellig samenzijn en het bier en de whisky 
vloeide deze avond rijkelijk! Jonas zorgt voor Annie altijd voor een paar blikjes sodawater ofwel, zoals hij 
het noemt “dirty water”. Het gesprek ging uiteraard ook over de slechte gezondheid van broeder Nicholas, 
dit baart iedereen grote zorgen. Alhoewel hij zeer zwak is, wil hij maandag graag naar St. Louis vervoerd 
worden. Hij is inmiddels in Tamale, nog altijd zo’n 5 uur rijden vanaf Wa. De bedoeling is dat Jonas hem 
daar op gaat halen. We hopen dat we hem nog zullen zien voor wij weggaan maar de twijfel of dat nog kan 
is erg groot. Het lijkt meer een kwestie van dagen te zijn dan van weken..... 
Om kwart over negen vertrokken we weer uit Boo en kwart voor elf waren we in Wa. 
 

 

 



Maandag 20 oktober    .    ……………………………………….………………………………………………………………………….……. 
Om half negen ontbeten bij ISTC en buiten zat Justice Triumph, met twee studenten, al op ons te wachten 
om te praten over een project van de straatkinderen in Wa. Op dit moment volgen 53 kinderen onderwijs. 
Het project is opgezet door studenten van de University for Development Studies in Wa. Zij zorgen dat de 
kinderen een uniform, boeken, rugtas, schoenen enz. hebben. Ook houden ze contact met de ouders en de 
scholen waar de kinderen naar toe gaan.  We willen kijken of we voor dit project fondsen kunnen werven. 
Het is een duidelijk project, kleinschalig en belangrijk omdat kinderen, die anders op straat zouden 
rondlopen, nu naar school kunnen. Een pluspunt is dat de ouders er bij betrokken worden en op hun 
verantwoordelijkheid worden gewezen zodat zij zelf, na verloop van tijd, de schoolbijdragen kunnen 
betalen.  
 
Annie had vervolgens een bespreking bij PEPS-C om te kijken of de benodigde documenten al klaar waren. 
Deze moesten mee naar Accra om de omheining bij het project voor de gehandicapte kinderen onder de 
aandacht te brengen of liever gezegd, op de agenda te krijgen. Eerst ging ze met Albert nog langs het 
Pastoraal Centrum om Father Edward Tengan gedag te zeggen. Hier ontmoette ze ook Father Gervaise die 
ze de laatste keer in 2001 had gezien bij de doop van de jongste dochter van Robert en Lydia.  
 
Daarna naar de school voor de doven om diverse officiële documenten op te halen die nodig zijn voor de 
splitsing van de ST. DON BOSCO SPECIAL SCHOOL (zoals de school officieel heet) voor de gehandicapten.  
Omdat ze als zelfstandige school verder gaan en iet langer onderdeel uit maken van de school voor de 
doven moet die splitsing geregeld worden.  Het geld voor o.a. de leerkrachten, het eten en onderhoud zal 
door de autoriteiten voortaan rechtstreeks over worden gemaakt naar de ST. DON BOSCO SPECIAL SCHOOL. 
Onderweg waren er nog een paar ontmoetingen in de stad met “oude bekenden” en kreeg Annie een boek 
“GREAT THINGS HAPPEN” geschreven door Remigius F. McCoy, Missionary of Africa (ook bekend als “ White 
Father”, genoemd naar het witte habijt) waar ze al jaren naar op zoek was. Rond half een waren Albert en 
Annie terug en hebben we allemaal samen geluncht.  
 
Om vier uur hadden we met broeder Peter afgesproken om de aanvraag voor een bibliotheek in Buo door 
te nemen. Hij wilde graag de aanvraag zo goed mogelijk invullen en precies de bedoeling weten van de 
vragen in het formulier van Wilde Ganzen. Dat  was prima gelukt en het wachten is nog op de begroting die 
hij na zou sturen.  
Daarna zijn we de diverse rekeningen gaan betalen en ondanks dat we eigenlijk een rustige dag hadden 
gepland omdat we morgen een lange reis voor de boeg hebben, hebben we toch tot kwart over zes 
vergaderd en andere zaken afgehandeld. 
Tenslotte voor de laatste keer tijdens dit bezoek bij de broeders gegeten, na  afloop nog iets gedronken en 
daarna afscheid genomen. Helaas hebben we broeder Nicholas niet meer ontmoet.  
Koffers ingepakt en rond twaalf uur gaan slapen. Het wordt een korte nacht, het alarm staat op half vijf.  
 
Dinsdag 21 oktober    .    ………  ……………………………….………………………………………………………………………….……. 
 
 

Om vijf uur stonden we met al onze spullen 
startklaar buiten te wachten op Thomas, maar…, 
onze chauffeur had zich verslapen. Daarom 
vertrokken we om half zes; gelukkig is de reis verder 
voorspoedig verlopen. In één keer doorgereden naar 
Kumasi, een rit van zes en een half uur.  
 
Onderweg zagen we een groot “Bill Board”over de 
opening van de Bui waterkrachtcentrale. Het is de 
tweede grootste centrale van Ghana, na de 
Akosombo dam.  
Er gingen geruchten dat deze centrale niet goed 
functioneert en dat er daarom grote problemen zijn 
met elektriciteitsvoorziening in het hele land.   



Net als op de heenweg hebben we weer bij JOFEL gegeten. Tegen twee uur weer in de auto gestapt voor 
het laatste stuk van de reis. Omdat ze op de hoofdwegen met werkzaamheden bezig waren, moesten we 
het laatste stuk over binnenwegen en kwamen we kwart voor acht aan in Accra.  
 
Bij het guesthouse van de broeders werden we weer hartelijk welkom geheten door broeder Jos en 
konden meteen aan tafel. Daarna douchen en om negen uur toch nog even naar het “recreatie uurtje’. 
Broeder Jos woont hier met nog vijf andere broeders. Omdat we best wel moe waren van de lange reis, zijn 
we rond kwart over tien gaan slapen. 
 

 

 

 



Woensdag 22 oktober       ………  ……………………………….……………………………………………………………………….……. 
Robert is al vroeg gekomen om Annie op te halen 
voor een gesprek met Sam Garba, directeur van het 
GET-Fund. Het is nog een behoorlijk stuk rijden voor 
je in het centrum bent. Voor ze weggingen had Ellen 
nog een aantal Waka-Waka solarlights aan Robert 
overhandigd voor het project in Duong.  
Ellen en Rob gingen met  Simon naar het straat-
kinderenproject van Broeder Jos: “CATHOLIC ACTION 
FOR STREETCHILDREN” (CAS). Op dit moment zijn er in 
Region Accra 61.500 kinderen, tieners en baby’s die 
op straat leven; veel van hen zijn zelf ook als baby 
letterlijk op straat geboren!! Ze rijden langs 
prachtige gebouwen maar… ook door sloppenwijken 
op weg naar het project. 

 
Straatkinderen zijn kansloos in de maatschappij, zeker zonder onderwijs. Bij C.A.S. leren ze de beginselen 
van o.a. taal en rekenen. Ze krijgen veel praktijklessen en leren bijv. cake bakken, naaien en de basis van 
het kappersvak. Ook is er een pottenbakkerij en houtsnijwerk atelier. De laatste jaren is het helaas niet 
meer gelukt om één van deze kinderen op een “reguliere” basisschool te plaatsen; erg frustrerend. Het 
opvanghuis heeft een kamer voor  eerste hulp ingericht, met een goed gevulde medicijnenkist . 
Sinds anderhalf jaar heeft CAS elektriciteit op zonne-energie wat erg handig is met alle stroomstoringen. 
Tussen de middag bij C.A.S. wat gegeten en daarna doorgereden naar “HOPELAND”, een boerderij met een 
groot stuk land waar straatkinderen een “vervolgopleiding” van een jaar krijgen. HOPELAND ligt in Ashaiman, 
een eindje buiten Accra en de kinderen verblijven hier dag en nacht. Ze krijgen er vervolgonderwijs en 
bovendien volgen ze hier o.a. een landbouwprogramma. Er zijn varkens en sinds kort is er een kleine 
champignon-kwekerij. Het is de bedoeling dat ze maïs en andere producten gaan verbouwen.  
Voor de meisjes is er een lokaal ingericht als kapsalon en naaiatelier. Na een jaar kunnen deze jong 
volwassenen een baantje gaan zoeken zodat ze voor een inkomen kunnen zorgen en niet meer op straat 
hoeven te leven. Op HOPELAND kunnen 20 jongens en 20 meisjes geplaatst worden. Dit aantal wordt op dit 
moment niet gehaald, omdat de meesten van deze kinderen het straatleven zó gewend zijn, dat ze het niet 
“kunnen missen”. Ze zien het nut van een eenvoudige opleiding niet in of willen geen jaar ver weg van hun 
vrienden in Accra.  
Een groot probleem is dat er veel wordt gebouwd vlak bij HOPELAND. De nieuwe huizen staan bijna tegen 
de buitenmuur aangebouwd en als je niet oplet gaan ze zo maar op het terrein van HOPELAND bouwen. En 
probeer ze dan maar eens om ze er weer af te krijgen. De bewoners breken nu gewoon de muur een stukje 
af, maken een paadje waar ze overheen lopen en gooien er allerlei rotzooi neer waardoor het soms een 
vuilnisbelt lijkt. Jos wil graag deze muur hoger maken zodat de mensen niet meer op het terrein kunnen 
komen. De weg naar en van Hopeland lijkt sterk op de wegen die we in het noorden hadden!!  



 



 



 



 

 
Half vijf waren Ellen en Rob weer terug bij de broeders. Annie kwam rond zes uur terug van de afspraak 
met Sam Garba bij het GET-Fund met gelukkig goed nieuws!  Het was een verademing om met mensen te 
praten die naar je luisteren en er geen doekjes om winden.  
We hadden alle documenten bij ons die we nodig hadden, de brief van de “WASCHOOL FOR THE DEAF” voor 
de splitsing en de kopie van de aanvraag voor de omheining (zie pag. 11). 
Mr. Garba las de papieren, stelde een aantal vragen die we allemaal konden beantwoorden en met 
documenten onderbouwen. Daarna zette hij zijn handtekening op een van de formulieren, stempel er op  
en riep toen een van zijn medewerkers en zei dat deze aanvraag meteen moest worden door gestuurd. 

  



 
En ja, het is natuurlijk weer afwachten maar dit voelde heel erg goed. Je beseft op zo’n moment dat je in 
de afgelopen 25 jaar een geweldig netwerk hebt opgebouwd, met betrouwbare mensen; mensen die er 
voor je zijn als je ze nodig hebt!  
 
Donderdag 23 oktober    ………  ……………………………….………………………………………………………………………….……. 
Onze laatste dag in Ghana. Rob blijft nog drie dagen in Accra  en ging rond 10:00 uur op pad met Simon 
voor een “Accra tour”.  Wij besloten de laatste indrukken die met deze reis te maken hadden af te werken, 
zoals het reisverslag en de financiële verantwoording. Eerst even de koffers ingepakt zodat alles klaar 
stond en daarna achter het bureau plaatsgenomen, met de laptop. Gelukkig dat we de batterij hadden 
opgeladen want rond 10:30 uur viel de stroom uit en het duurt waarschijnlijk 12 uur tot die weer 
terugkomt. Ja, dit is Ghana, “lights off” op ieder moment van de dag of vanwege het schema hoe de 
elektriciteit verdeeld wordt over de diverse wijken in de stad. Als in Ghana de stroom uitvalt zegt men: 
 

“Mahama switched of the lights” 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

‘s Avonds hadden Robert en Lydia, met hun twee dochters Annie en Chantal,  ons uitgenodigd voor een 
afscheidsetentje. Het was op het laatste moment want iedereen die in de hoofdstad Accra woont of is, is 
altijd druk. Bovendien sta je vaak vast in het verkeer; het is een totaal andere wereld dan in het Noorden. 

Wat voor ons betekent dat vooruitgang wel degelijk mogelijk is. De tijd zal het leren. Het was in ieder geval 
gezellig om op deze manier afscheid te nemen van onze vrienden en Rob nog een fijn verblijf te wensen. 

 

Robert,Chantal, Lydia en Annie 


