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In het jaar 2018 heeft de stichting zich weer verder ontwikkeld in haar 
dienstbaarheid tegenover de mensen in Ghana en ook in Amstelveen/Amsterdam 
Zuid Oost. 

Laten wij beginnen met de activiteiten in Nederland; 

a. De werving van  bedden, medische hulpmiddelen (met dank aan VU MC en 
Medic), de ambulance (via fondsen) en de zonnepanelen voor de 
Kraamkliniek in Atroni (met dank aan de Rotary Amstelveen),  de Inventor 
(met dank aan Nissan Nederland) de PC’ s en schoolmaterialen (met dank aan de diverse 
fondsen)  heeft dit jaar opnieuw een container vol met deze goederen naar Ghana gebracht, 
alwaar dit alles werd verspreid over de diverse hospitalen  Kraamkliniek, Sunyani, Mem, 
Nkoranza en Goaso  en de scholen in Akuma voor het PC -lokaal 

b. De voorlichting in Amstelveen en omstreken kreeg vorm dankzij een verpleegster in 
Amsterdam Zuid Oost waar de veelal van Afrikaanse afkomst zijnde ouders informatie kregen 
over opvoeden en zorgverzekering. 

c. Als dank voor een gift van de Golfclub Amstelveen als bijdrage  voor de verscheping hebben 
wij Afrikaanse muziek en dans gebracht samen met de ouderen die  graag golfen. 

Tot hier onze activiteiten in Nederland. 
 

In  Ghana hebben wij ook diverse activiteiten ondernomen: 

a. de zonnepanelen op het dak van de Kraamkliniek laten plaatsen.  De ambulance is in Atroni 
ter beschikking gesteld aan de kliniek. 

b. Voorlichting aan de kinderen  van de hogere klassen van de Basisschool in Akuma over water 
en sanitair  (zuinigheid en hygiëne) in samenwerking met de Dubeb-foundation  onze 
partnerorganisatie in Ghana. Aan deze school is ook het PC-lokaal verbonden. 

c. In Nkoranza zijn voorbereidingen getroffen voor een nieuw project van Vrouwen- 
Empowerment in de land- en tuin.  Dit project is in het najaar van start gegaan in de 
landelijke streek van de Stad Nkoranza en bij Akuma en ook Nkwabeng. Hier werken op 31 
december 2018 ca 200 vrouwen en partners en kinderen om samen het vak van het 
boerenbedrijf onder de knie te krijgen. 
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