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Introductie
Beste lezer, sponsor, donateur of anderszins belangstellende,
Voor u ligt de eerste editie van de Nieuwsbrief van Stichting Verrekijker! We hebben u veel te vertellen, zoals u her en der
op deze pagina’s kunt lezen. In elk geval hopen we u een goede eerste indruk te geven van zowel Stichting Verrekijker, als
ons actuele project: “Home of Hope” in Tamale, Ghana.
Deze nieuwsbrief zal naar verwachting elk kwartaal verschijnen. Elk kwartaal praten wij u bij met betrekking tot de stand
van zaken in Ghana, maar ook de voortgang en de activiteiten in Nederland. Wanneer bijzonderheden te melden zijn hoort
u die uiteraard van ons, en ook melden wij u de laatste stand van de financiële barometer.
Deze nieuwsbrief verschijnt maar enkele malen per jaar. Ook kunt u kijken op onze
website, welke u kunt vinden op http://www.stichtingverrekijker.nl. Daarop vindt u
altijd het laatste nieuws, (meer) foto’s en verslagen uit Ghana, maar ook de agenda
en verslagen van de Nederlandse zijde van dit project.
Met uw vragen en opmerkingen kunt u uiteraard bij ons terecht. Zie het colofon
elders in deze Nieuwsbrief voor onze bereikbaarheidsgegevens. Voor nu wensen u
veel plezier met deze eerste Nieuwsbrief.
Tot ziens, horens en/of sprekens,
Commissie PR, Stichting Verrekijker
Het project in het kort
Onderaan deze nieuwsbrief, bij het colofon, leest u het “hoe en wat” over Stichting Verrekijker. Ons eerste project is het
helpen realiseren van het “Home of Hope” hostel, in Tamale, Ghana. In samenwerking met lokale kerken in Ghana wordt er
op dit moment gestart met de bouw van een tehuis voor jongeren in Tamale. In dit tehuis is iedere jongere die onderdak
nodig heeft, ongeacht overtuiging, welkom.
De organisatie van het tehuis is in handen van de Bible Church of Africa. De nederlandse Joke de Lange, uitgezonden voor
Wycliffe Bijbelvertalers, en haar man Abukari, zijn hier direct bij betrokken. Zij zijn ook onze contactpersonen in Ghana. In
een volgende Nieuwsbrief meer informatie over de samenstelling van het Ghanese comité.
Voortgang in Ghana
In Ghana wordt er bijna gebouwd! Er is besloten het hostel in twee fasen te bouwen. De reden hiervoor is dat er dan op
korte termijn al zichtbaar resultaat is en de eerste jongeren geplaatst kunnen worden (rond de zomer van 2008). Als het
hostel dan eenmaal operationeel is, kan de tweede fase worden neergezet om aan nog meer jongeren plaats te bieden.
Eén van de zaken die in Ghana het eerst gerealiseerd zal worden, is een ommuring om het gehele bouwterrein (om de
bouwmaterialen veilig te stellen!). Vervolgens zal de fundering worden gelegd voor het gehele project, ook al wordt in
eerste instantie alleen “fase 1” geplaatst. Als fase 1 eenmaal is opgeleverd, zou het onhandig zijn om weer met
funderingswerkzaamheden te moeten starten, vandaar dat wel in één keer de hele fundering wordt gelegd.
Voortgang in Nederland
Met betrekking tot de voortgang in Nederland, kunnen we u het volgende melden:
•

•

Sinds de zomer van dit jaar – op 6 juli 2007, om precies te zijn – is de Stichting Verrekijker een feit. We zijn “langs de
notaris geweest” voor de officiële oprichtingsakte, en nadien zijn ook andere officiële zaken geregeld, zoals
bijvoorbeeld de bankrekening en andere administratieve zaken. Op dit moment zijn we er helemaal klaar voor, alle
faciliteiten zijn gereed en we kunnen er tegenaan gaan om het “Home of Hope”-project samen met u te sponsoren.
In Papendrecht vond op zaterdag 29 september het Praise900-festival plaats. Voor onze stichting was dat de eerste
gelegenheid ons officieel te presenteren. We hebben die dag een stand bemand en heel veel mensen geïnformeerd
over ons project. De naam van onze stichting is genoemd, evenals de naam van het project, en daarmee is wat ons
betreft het “zaaien” begonnen.
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•

Het grote brainstormen voor diverse acties is begonnen. Zo staan op stapel: een grote “lege-flessen-actie”, een actie in
samenwerking met studenten van Hogeschool Inholland, een eat-what-you-can diner in Ghanese stijl en nog vele
andere activiteiten. Ook hier geldt: zie onze website voor het laatste nieuws.

Bijzonderheden
In de introductie van deze Nieuwsbrief hebben we aangegeven u op de hoogte te zullen houden van zaken die om een
bijzondere reden vermeldenswaard zijn. We vinden het leuk u via deze weg het volgende te kunnen melden:

Onze contactpersoon Joke de Lange in Ghana is bevallen van een zoon, genaamd Micah. Micah is geboren op 18 augustus
2007. Moeder en zoon maken het goed. Op de foto ziet u het complete gezin, van links naar rechts: Abukari, Samuel, Joke
en Micah.
Huidige financiële stand
We zijn blij u te kunnen melden dat we inmiddels al meer dan 50 sponsors en donateurs hebben geregistreerd!
Door deze sponsors en donateurs is momenteel al een bedrag van EUR 13.000 bijeengebracht. We zijn daar natuurlijk heel
blij mee! Alle gevers hartelijk dank! Voor fase I is echter een bedrag van EUR 30.000 benodigd, dus alle giften, donaties etc.
zijn meer dan welkom.
Begin december is het eerste bedrag overgemaakt om de omheining te realiseren (zie “Voortgang Ghana”).
De komende maanden
In Nederland zullen de komende weken en maanden in het teken staan van diverse acties. In Ghana wordt er vooral
gebouwd aan de omheining, en vanaf januari aan de watervoorziening en fundering.
Colofon
Stichting Verrekijker, opgericht 6 juli 2007, zet zich in om jongeren in
derdewereldlanden een beter perspectief te bieden. Daarnaast wil de
stichting ook jongeren in eigen land bewust maken van de problemen
die elders op de wereld spelen.
Gegevens van de stichting:
•
Secretariaat: Notenhof 11, 3355 BS te Papendrecht. Telefoon:
078-6425475
•
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder
nummer 244.17956.
•
Bankrekeningnummer: 50.53.14.568
•
Website: http://www.stichtingverrekijker.nl, e-mail adres:
info@stichtingverrekijker.nl
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De doelstelling van de stichting:
•
samen met de lokale bevolking
opzetten van projecten in
ontwikkelingslanden en hiervoor
(financiële) middelen ter beschikking
stellen;
•
de uitvoering van deze projecten door
de lokale bevolking coachen zolang dit
nodig is;
•
de bewustwording onder jongeren in
Nederland over de ongelijke verdeling
van de welvaart en daarmee
samenhangende problemen
stimuleren.
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