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LS,
als Stichting Support 4 Ghanese Kids proberen we kinderen in Ghana een veilig bestaan
te geven met zicht op een reële toekomst. Sinds november 2015 doen we dit in
samenwerking met de UNESCO leerlingenwerkgroep van het Christelijk College NassauVeluwe in Harderwijk.
Het zwaartepunt van onze
activiteiten bevindt zich in het
Fetentaa UNHCR Refugee Camp
in Ghana, in de regio van
Berekum. Dit kamp is na de
burgeroorlog in Ivoorkust
ontstaan en omvat thans ca
2000 mensen uit Ivoorkust,
waaronder ca 400 kleinere
kinderen.
Het actuele probleem in dat
kamp is thans een absolute
voedselschaarste.
De UNHCR heeft de
verstrekking van voedsel
recent, vooraf aangekondigd, beëindigd.
Door langdurige droogte en tegenvallende neerslag vorig jaar, is het niet mogelijk
geweest voldoende zelf te verbouwen.
Het bisdom van Sunyani met bisschop Matthew Kwasi Gyamfi, heeft een School Feeding
Project opgezet voor de bijvoeding van de 400 kinderen op de basisschool in het kamp.
De geldelijke middelen hiertoe zijn echter ook volstrekt ontoereikend.
Tijdens ons bezoek van de afgelopen weken aldaar, hebben we de gevolgen mogen
ervaren.
Onze inzet is, om in ieder
geval dat
schoolvoedingsprogramma
te kunnen waarborgen op
korte termijn voor een
afgebakende periode van
enkele maanden.
En daarnaast processen in
gang te zetten om tot een
lange-termijnoplossing voor
het hele kamp te komen.

Wat dat laatste betreft hebben we contacten gelegd met o.a. de TU Delft om een
irrigatieproject in het kamp te verwerkelijken. Een pomp is al aanwezig.
Ook is er al een “greenhouse”, maar kennis van zaken en begeleiding daarvoor
ontbreekt. Ook daarvoor zijn we al deskundigen aan het benaderen.
Ons concrete verzoek aan u is, of u bereid en in staat bent ons in de kortetermijnoplossing van het School Feeding Program financieel te steunen. Wij willen dit
hoogstens voor enkele maanden doen. We geloven in oplossingen met een permanent
karakter.
Het bisdom Sunyani voert voornoemd programma uit en er zijn geen tussenpersonen of
–instanties. Wij hebben voortdurend rechtstreeks contact en overleg met de bisschop
zelf en Gregory Kanglepi als UNHCR-verantwoordelijke.
De kosten per maand voor dit programma bedragen €1800. Hiervoor trachten wij nu de
benodigde gelden te verkrijgen.
Voor meer informatie omtrent al onze activiteiten mag ik u verwijzen naar onze site
http://www.support4ghanesekids.com/
Hier is ook het complete verslag van onze laatste reis te vinden
http://www.support4ghanesekids.com/activiteiten-agenda
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