maandag 22 oktober 2018
De reeks bezoeken aan Ghana volgen elkaar nu snel op.
Dit keer een week met Henk om ons PUM ECG ToT programma verder te gaan voorbereiden.
Wederom, voor de voorgaande verslagjes zie:
http://www.support4ghanesekids.com/activiteiten-agenda
In Accra stond een complete Ghanese delegatie ons op te wachten, Tony, Richard, Augustine
Cosmos. Geweldig weerzien.
Hotel Somewhere Nice was weer goed.
De nacht echter weer kort want we wilden een vroege bus hebben naar Sunyani. Lukte en
opvallend was hoeveel beter de stoelen waren dan in de KLM!!!!
En ook dit keer geen overkokende motor en ander ongerief.
Tony reisde met ons mee en Emmanuel kwam uit Kumasi waar hij al enkele dagen met zijn
gezin verbleef.
Noodgedwongen.
Iets met onlusten in Drobo.
Japekrom en Drobo hebben een al lang bestaand conflict
omtrent geclaimd land en zo.
Drobo heeft nu een avondklok en wordt bevolkt door
militairen en politie.
Crazy!

Emmanuel had die woensdag nachtdienst en zijn
verhalen zijn hartverscheurend.
Het ziekenhuis is enkele dagen gesloten geweest
en wordt nu geleidelijk weer opgestart.
Beide jongens zullen dus deze week toch enkele
dagen terug keren naar Drobo om daar het werk te
doen waarvoor ze zijn opgeleid.
Waanzinnige situatie die voorlopig nog fors
ontvlambaar blijkt te zijn.
Berekum is daarentegen rustig en veilig.

En in de wetenschap
dat onze vrienden
even verderop dik in
de shit zitten is het
apart om hier in alle
rust Dora ’s morgens
weer met het
gebruikelijke ontbijt
te zien arriveren.
Uiteraard die
heerlijke banaantjes.
Met vandaag een
combi van rijstepap
met bruine suiker en
gebakken ei met het
dagelijkse kwantum
paprika en ui!

Zo heerlijk on-Hollands….

En na het eerste ontbijt is er immer een ritueel met het heropladen van alle noodzakelijke
lokale simkaarten.
Tony’s verantwoordelijkheid!

Vanmorgen het
onderhoud met de school
in Berekum. Het Nursing
and Midwifery Traning
Centre.
Met een al bij ons
bekende taxi! Zie het
verslag van juli jl.

Ook de beschermende teksten op de
achterruit waren ongewijzigd…..

De ontvangst bij Monica was allerhartelijkst!
Zeker toen Henk een voorraad Hollandse speculaas en stroopwafels overhandigde.
De rest van de dag is voornamelijk doorgebracht in de conference room.
Verwacht dus, helaas, geen spectaculaire prentjes.
Maar de sfeer van dit
plaatje is correct.
Er was in de school al
vreselijk veel voorbereid
voor de cursus en
eigenlijk gaat het deze
week voornamelijk om
de inhoudelijke invulling.
Er was veel initiatief en
men werkte als een
team!
Maar even wat
sfeerplaatjes.

De Hollandse
ingrediënten
prominent
aanwezig!

OK, ook maar
even iets PUMcommercial
achtigs.

Een vast onderdeel van ons
werk is altijd een “brownpaper-session”.
De inbreng vanuit de school
was indrukwekkend en positief.
Ze weten donders goed hoe je
een cursus organiseert en onze
inbreng kan zich beperken tot
slechts de inhoud.
Verfrissend! Omdat het
eigenlijk altijd zo hoort te zijn…

De lunch was wat laat, waarna in het Holy Family Hospital nog even een bezoek kon worden
gebracht aan Sr. Judith. Zie ook hiervoor onze eerdere verslagjes.
Zij is na haar opleiding nu terug gekeerd naar Berekum.
Ze is nog steeds uiterst geïnteresseerd in onze projecten in Fetentaa en zal mogelijk daar ook
weer aan meewerken.
Geweldig!
We hebben lang gesproken over het probleem dat na mijn laatste bezoek vorige maand
gegevens die beloofd waren nog steeds niet op tafel liggen.
En de verantwoordelijkheid van diocese en bisschop.
En dus was een van de eerste dingen die Dirk deed na terugkeer in het hotel, een
“duidelijke” mail sturen naar de bisschop.
Binnen een paar uur had ik antwoord!
Zegt veel.
Zeker toen hij me uitnodigde om samen met de chief van Fetentaa deze week een
onderhoud te hebben.
Precies wat nodig is.
Er zit weer beweging in!
Toen Henk het cursusschema aan het opstellen was heb ik nog een stuk ECG-interpretatie
training gegeven aan de jongens.
Gezien de projectienoodzakelijkheid in een kamer.
Die bloedheet was.
Let daarom maar niet op een “verfrissend” detail op de volgende foto.

Dit gaan we deze week voortzetten.
De avond werd laat!
Junior schoof nog aan en als gebruikelijk is er diepgaand over veel onderwerpen
gediscussieerd.
Vandaar dat dit stukje pas vanmorgen het levenslicht mocht zien.
Levenslicht?
De zon brandt alweer ongenadig op het balkon.
Straks weer naar de school.
En training aan Emmanuel.
Tony is noodzakelijk naar Drobo gezien de situatie in St Mary’s Hospital

Wordt vervolgd……

dinsdag 23 oktober 2018
Vanmorgen vroeg vertrok Tony met z’n bekende rugzakje met een taxi naar Drobo.
Bizar idee.
Het was goed om later te horen dat hij safe was gearriveerd.
Inmiddels wordt de militaire macht daar uitgebreid omdat er informatie is, dat Japekrom
voorbereidingen treft om zich te wreken.
Dit probleem is voorlopig niet op te lossen.
Vanmorgen eerst maar eens Emmanuel onder handen genomen met de ECG-interpretatie
training.
Is nog een hele klus.

Nu maar eens niet in een bloedhete kamer. De temperatuur op het balkon was nog redelijk.
Later in de ochtend haalde “Psalm 91”
ons weer op voor de meeting in de
school.
Sakina en Amos hadden zich perfect
voorbereid en ons lesschema was
welkom.
Het ongekende deze week is, dat de
school duidelijk de controle heeft en

ook hoort te hebben.
En eveneens “zoals het
hoort” is onze rol enkel
faciliterend en
adviserend.
Het is verrukkelijk om te
zien dat er niet
“getrokken en geduwd”
hoeft te worden.

Ook financiële aspecten worden gewoon besproken, zoals kosten en baten en betaling van
betrokkenen, indien nodig.
Uiteraard wel onder het immer aanwezige en alziende oog van……

Tja.
Men wil wel gezien
worden…..

Waarna lunch…..
Maar eerst je handjes
wassen!!!!!

Wordt vervolgd……

woensdag 24 oktober 2018
Vanmorgen geen stroom.
Geen water.
Gisteravond viel in de hele regio
de stroom alweer eens uit en
kennelijk heeft de generator het
vannacht ook begeven.
Gisteravond begon eerst met
een schitterende volle maan.

Let op die wolk daar links.
Toen het donker was, barstte het onweer in volle hevigheid los….

En tja, daar kan het Ghanese electriciteitsnetwerk niet zo best tegen…..
En dus is het weer tijd voor een bucket shower
en zo.

Intussen was Eric met een ECG machine
overgekomen uit Accra.
Gewoon even met de nachtbus.
En dus ook vanavond weer even met de
nachtbus terug.
Boeiend land….

En kort daarna was de ontbijttafel ingenomen door een ECG machine en een hoop
papier.

Waarna in de school
een uitgebreide
demonstratie plaats
vond.
In een donkere ruimte.
Met een echt
“slachtoffer”!

Gevolgd door een intensieve discussie hoe het “back-up systeem” dient te worden
gerealiseerd en de cursus kan worden gefinancierd.

Ook aardig was de constatering, dat een stroomuitval als vandaag de cursus na een paar uur
al onmogelijk maakt. Mogelijk kunnen we dan naar Het Holy Family Hospital uitwijken waar
wel een generator is.
Intussen kwam er van de bisschop bericht, dat ik vrijdagochtend in Sunyani wordt verwacht
voor een overleg met hem en de chief van Fetentaa.
Denk dat m’n recente mail effect heeft gehad.
Vanmiddag Emmanuel verder “doorzagen” over hartritmes.
De demonstratie van de techniek deed hij vanmorgen prima.

Vanavond verwachten we Addison en Sr. Judith in het hotel.
Mogelijk komt Tony alweer terug uit Drobo.

Wordt vervolgd…..

donderdag 25 oktober 2018
Elektriciteit is echt een probleem hier.
Dumsor!!!!!
Gisteravond viel in de regio het licht weer uit en dat is nog niet hersteld.
Gelukkig deed de generator het wel, maar ook die ging halverwege de nacht weer uit.
En dus dreigde de dag weer zonder water te beginnen tot het startgeluid van de generator
de stilte doorbrak.
Stilte….
Dumsor heeft één voordeel: alle versterkers in de omgeving doen het ook niet en de
bekende kolereherrie ontbreekt!
Geen geblèr van een moskee en ook de lokale markt kan z’n commerciële decibellen niet
kwijt om middeltjes aan de man te brengen voor prostaatproblemen en andere fysieke
ongemakken.
Gelukkig. Wel water nu en dus een absoluut noodzakelijke douche.
En ook het toilet kan weer worden doorgespoeld.
Je went aan alles….
Dus nu even in alle rust in de opgaande zon Ghana om me heen tot leven zien komen.
Kinderen in schooluniformpjes.
Vrouwen die alweer met balen op hun hoofd rondlopen.
Hanengekraai.
Geiten die rondscharrelen.
In het woonbuurtje vlak achter het hotel staan mensen zich in de openbare wasruimte te
kuisen.
Ghana…….
Gisteren werd het toch weer laat.
Eerst met Emmanuel het hoofdstuk hartritmes doorgenomen voor onze cursus, waarna
Gregory en Tony Boateng met de bekende UNHCR-bak het terrein oproffelden.
Gregory hebben we even stevig onder handen genomen om alle toegezegde en nog
ontbrekende gegevens voor ons landbouwproject uiterlijk deze week te leveren.
Daarover spreek ik morgen de bisschop ook nog.
Hij werd een pietsie onrustig.
Hadden we geen boodschap aan!
Toen het donker werd, gebruik wel een royale hoeveelheid “anti-mug” hier, schoven Junior,
Addison en Sr. Judith aan.
Vreselijk leuke avond met heel veel discussies, waarbij behoorlijke vorderingen in ons werk
zijn gemaakt.
Addison was inderdaad bezig om de sportclub nu officieel te maken en had duidelijke
plannen.
De tailor groep krijgt nu de beschikking over een echte werkruimte in het kamp en moet nu
starten.
En Sr. Judith was opgetogen toen we haar vroegen of zij de kar hier wil gaan trekken om een
sociaal trainingsprogramma op te zetten t.b.v. kamp en dorp van Fetentaa.
Ook daarover spreek ik morgenochtend de bisschop en de chief en queen mother van
Fetentaa.
Zal over de details hiervan maar niet uitweiden.

Dora klopte alweer vroeg aan de deur met het ontbijt.
Vanmorgen weer naar de school om verder van gedachten te wisselen over het ECG
trainingsprogramma.
Voor de lezertjes, derhalve waarschijnlijk vandaag meer tekst dan plaatjes.
Tja.
Zal m’n best doen…..
Ochtend….

Dumsor.
Geen stroom in de school.
De conference room was donker en heet.
Water is noodzakelijk

Uiteraard nadat Tony
zich eerst weer eens
vreselijk heeft
opgewonden over het
gebrek aan service van
Vodafone betreffende
Henks sim card.

Stevige discussies over
kosten, betalingen
etc…….
Komen we uit!

En het was HEET!!!!!!

OK, dan ook maar een plaatje van “de schrijver dezes”…
Vanmiddag op het balkon verder met Tony en Emmanuel met de ritmediagnostiek.
Morgen is er geen afspraak in de school.
In een onverwacht hoog tempo is alles nu in feite in principe afgerond. Dankzij het feit dat
men hier alles perfect had voorbereid.
Geweldig.
Ik ga morgenochtend met Gregory via Fetentaa, waar we chief, nana en queen mother
ophalen, naar een meeting met de bisschop in Sunyani.
Wordt vervolgd……

zaterdag 27 oktober 2018
Alweer onderweg naar Accra.
Dit deeltje probeer in de bus
te componeren.
Gisteren eerst met Gregory
naar het kamp om e.e.a. op te
halen.

Dit wordt de
nieuwe
ruimte voor
de tailor
group.
Alleen nog
“even”
opruimen en
iets met goed
afsluitbare
deuren en
ramen.

En een nieuw naambord.

In het kamp verrijst nu ook in hoog tempo een nieuw gebouw voor internet. Er komt WiFi.

En overal verschijnen er kleine bedrijfsmatige initiatieven.

Een houtskoolbranderij.

Vervolgens de dorpsoudsten van Fetentaa opgehaald.
De UNHCR-Landcruiser was goed gevuld.
Ook omdat er uiteraard nog even twee dames van het dorp meeliften om in Berekum
boodschappen te gaan doen.

De meeting bij de bisschop, in bijzijn van de Vicar General, was geweldig.
De onderhandelingen over het stuk land resulteerden in een initiële prijs van Ghc30.000, ca
€5500. Ook een percentage van de opbrengst door de coöperatie werd geaccepteerd.
Ontbrekende gegevens voor de definitieve begroting dienen er maandag a.s. te zijn en het
nog te ontwikkelen plan om een sociaal trainingsprogramma te starten in kamp en
community wordt serieus overwogen. We gaan dat voorbereiden. Informatie naar het dorp
is bij gebrek aan internet wat lastig te verwezenlijken, maar Sr. Judith is bereid gevonden in
overleg met ons daar persoonlijk uitleg te gaan geven.

Tijd voor weer eens een van die door mij zo verfoeide foto’s van mensen-op-een-rijtje…..

Tijd om gezamenlijk iets te gaan nuttigen.
Belangrijk detail: de queen mother drinkt graag Club Beer!

Geweldig mens!
Alle aandacht even voor haar
zo heerlijk Afrikaanse
versierselen.

’s Avonds nog weer
uitgebreid zitten
napraten.
We zijn allebei vreselijk
onder de indruk wat we
allemaal in slechts
enkele dagen hier
hebben kunnen
bereiken.
Natuurlijk, het netwerk
wat we hier al hebben, is
onbetaalbaar.
En mensen tonen nu
werkelijk initiatief en
daadkracht.
Komende weken thuis
alles weer uitwerken!
En starten!!!!!
Intussen kruipt de bus
gestaag richting Accra.
Nog zeker een uurtje of
zes voor de boeg.
Morgen weer
terugvliegen naar het
afgekoelde vaderland.
Hopelijk vanavond of
morgen nog een overleg
met Augustine van de
NCS.

Wordt, waarschijnlijk januari 2019, vervolgd……………………….

zondag 28 oktober 2018
Sorry, ik zou de deeltjesreeks hebben afgesloten.
Maar toch.
Ze zijn bedoeld om e.e.a. van me af te schrijven en te delen.
Daarom even iets wat vanmiddag weer tot ons kwam.
Zoals jullie weten hebben Henk en ik vorig jaar een reeks kinderen geëchood om ze een kans
te geven te overleven middels een ingreep in Israël.
Een contact wat we zelf hebben gelegd.
22 kinderen hebben we geselecteerd en aangeboden.
Kinderen die anders gegarandeerd nooit volwassen zouden kunnen worden.
Het enige wat de Ghanese collega’s nog hoefden te doen, was van deze kinderen een
medisch rapport aanleveren.
Al in het begin liep dat in Techiman al verkeerd.
Acht jonge leventjes…..
In Dormaa zijn uiteindelijk begin dit jaar vijf kinderen geaccepteerd om naar Israël te gaan.
Twee ouderparen werkten achteraf niet mee en de lokale dokters hebben dat maar zo
gelaten.
Eén kind daar was inmiddels al overleden.
Mochten we niets van vernemen.
Van de overgebleven twee hoorde ik vanmiddag dat de gegevens van slechts één bijna
compleet waren.
Anderhalf jaar na het onderzoek!!!!!
Doe eens het volgende spelletje:
even als bij “Wie is de Mol” maak je alle afgevallen deelnemers vaag.
Weg!
Nu op deze foto
hetzelfde met de
kinderen:

Weg!
En vergeet ze maar.
Is voor een groot deel al realiteit!
We hebben deze week weer veel geleerd.

Ook dat we, en die ervaring hadden we al in Drobo, niet moeten gaan werken met
managements en dokters.
We kregen steeds meer ervaringen dat die groep enkel denkt aan hun dikke auto en dito
reet.
Met nurses hebben we tot nu prima ervaringen.
Misschien toch een overweging waard.
Als je ontwikkelingswerk moet doen, overweeg dan vooral bottom-up te werken.
De omgekeerde richting, top-down, heeft het risico vast te lopen op een systeem van
zelfverrijking waardoor de problemen nu juist zijn ontstaan.
We zijn allebei nu blij dat we bewust voor de eerstgenoemde optie hebben gekozen.
De successen van afgelopen week ondersteunen dat.
Gelukkig, want dat stimuleert ons intens.
Maar toch…….

Dit “zwarte droppie” bestaat hoogst waarschijnlijk niet meer.
De rest straks ook niet.
Ik weet het, we kunnen niet de hele wereld redden.
En ik ben me uiterst bewust in mijn carrière fouten te hebben gemaakt ten koste van
medemensen.
Maar dit is een systematiek van zelfverrijking die we rustig crimineel mogen noemen.
En toch blijft men overal ter wereld in die laag geld en goederen pompen.
Gelukkig, er zijn fantastische en positieve uitzonderingen.

Daarom: “wordt januari 2018 vervolgd”………………

