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Speciale nieuwsbrief “Home of Hope” Ghana, maart 2008

Gaat u er eens even voor zitten !
Wij vertellen u graag iets over het project “Home of Hope” in Ghana en de vorderingen
van de laatste maanden. We laten het project ook graag aan u zien, vandaar deze extra
lange nieuwsbrief met foto’s. Deze speciale uitgave, die leest als een krant. De
verschillende artikelen laten allerlei aspecten van het project zien.
Kiest u een moment en ga er eens lekker voor zitten. Wij wensen u veel kijk- en
leesplezier! Namens stichting De Verrekijker: Tonny en Muel Kaptein, Maaike en Johan
Nooteboom, Carla en Rene Verhagen, Ilse-Joan en Rene van Engelen, Gerda en GertJan Prosman, Marja en Edwin van der Vlist en Ciska en Leon van den Dool.

Het verhaal van ….Amina
Amina is 21 jaar oud, maar ze heeft al
een veelbewogen leven achter de rug.
Toen Amina 6 jaar was, stuurde haar
vader haar moeder weg en bleef Amina
bij haar vader achter. Ze mocht niet naar
school, zoals veel meisjes in het dorp,
maar moest klusjes doen in huis en jam
en plastic zakken verkopen op de markt
om wat geld te verdienen. Toen Amina
14 werd overleed haar vader en werd ze
door een oom in huis genomen. Ze wilde
nog steeds graag naar school, maar haar
oom stuurde haar naar Accra om voor
een tante op de markt te werken. Na
twee jaar vertrok Amina terug naar haar
geboortedorp en ging ze op zoek naar
haar moeder. Ze vonden elkaar wonder
boven wonder. Ook haar moeder vroeg
ze of ze naar school mocht. Haar moeder
stuurde haar naar Yendi, naar haar
broers. In Yendi ging ze naar school. Ze
was 17 toen ze voor het eerst naar
school kon! Maar haar ooms in Yendi

probeerden haar te koppelen aan een
man om te trouwen. Amina wilde dat niet
en ging bij een halfzus wonen. Ook bij
haar halfzus moest ze vooral hard
werken en kwamen haar schoolplannen
weer in gevaar. In het weekend komt ze
vaak bij Joke en Abukari ….Wat een
verschil zou het Home of Hope voor haar
maken.
Veel jongeren op het platteland in het
noorden van Ghana hebben een
eenvoudiger levensverhaal. Zij gaan naar
de basisschool in het dorp en leven met
het gezin van de opbrengst van een klein
stukje land. De basisschool en soms ook
de eerste klassen van het voorgezet
onderwijs zijn nog op loopafstand van de
kleine dorpen. Er is echter geen geld
voor vervolgopleidingen. Daarvoor
moeten de jongeren naar een grote stad,
vaak meer dan 150 kilometer van huis.
Het schoolgeld, onderdak en
levensonderhoud kunnen deze armen
gezinnen hun kinderen niet geven. Ook

zij zijn daarmee gevangen in het dorp en
gaan een klein stukje land bewerken.
Sommigen kiezen voor een onzekere
toekomst in de stad. Zonder opleiding is
men ook daar afhankelijk van beroepen
zonder veel perspectief.

Stichting Verrekijker opgericht
In juni 2007 is Stichting Verrekijker
opgericht. Aan deze oprichting ging een
periode van een jaar vooraf. In dat jaar
was een kleine groep op zoek naar een
project in een ontwikkelingsland. Er
werden brieven geschreven naar allerlei
bekenden met de vraag om
projectvoorstellen. De meest
aansprekende reactie kwam van Joke de
Lange uit Ghana. Joke vertelde het
verhaal van veel jongeren in het noorden
van Ghana. Haar plan was een veilig
onderdak voor deze jongeren voor een
paar jaar en de kans een opleiding te
volgen. Het plan werd gedragen door de
Bible Church of Africa. Op basis van dit
plan werd de stichting opgericht en
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Zeven gezinnen wilden zich
inzetten. Vanuit ieder gezin is één
persoon formeel bestuurslid van de
stichting, maar alle veertien staan ze er
natuurlijk vierkant achter en werken ze
mee aan het slagen van dit mooie
project.

Veel vorderingen in Ghana…
Sinds de start in juni 2007 is er veel
gedaan in Ghana. De Bible Church of
Africa (BCA) heeft besloten serieus werk
te maken van het project.
Er is een speciale commissie opgericht
die onder verantwoordelijkheid van de
BCA werkt. In deze commissie zitten drie
predikanten, maar ook een accountant,
een bouwkundige en een onderwijzeres
en alfabetiseringsdeskundige. De
commissie vergadert iedere maand en is
verantwoordelijk voor de bouw van het
Home of Hope. Na de bouw zal de

commissie verantwoordelijk zijn voor een
goed beheer van het Home of Hope.
Naast de oprichting van een commissie
heeft de BCA een stuk land beschikbaar
gesteld voor de bouw van het Home of
Hope. Dit land was gekocht met het idee
een regionaal trainingscentrum te
starten. Het perceel is echter groot
genoeg voor beide plannen.
De commissie is allereerst aan de slag
gegaan met het opstellen van
bouwplannen en kostencalculaties. Door
gemeenteleden zijn er alvast ruim 2000
bakstenen gemaakt die voor de bouw
gebruikt kunnen worden. In de eerste
weken van januari zijn er op de vier
hoeken van het perceel gemetselde
pilaren neergezet, zodat het terrein goed
afgebakend kan worden.
De commissie werkt ook al aan de
voorbereiding van het Home of Hope na
de bouw. Er wordt nu een functieprofiel
opgesteld voor een echtpaar dat kan
gaan zorgen voor de jongeren. Ook zijn
er al verkennende gesprekken gevoerd
met een kandidaat-echtpaar voor deze
belangrijke taak.

En veel vorderingen in
Nederland….
Na de oprichting in juni heeft ook de
stichting Verrekijker in Nederland niet
stilgezeten. De eerste actie was het
maken van een brochure. Ook hier
zorgde de hulp van een vriend voor
gratis brochures! Die brochure is
verspreid onder vrienden en bekenden.
Vanuit Nederland is er elke 14 dagen
contact met Ghana. Telefoneren via
Skype is hiervoor een prachtige
oplossing. Een gesprek van een uur kost
slechts € 4,-. Zo volgen we de
voorbereidingen van de bouw op de voet.
De stichting heeft zich voor het eerst
gepresenteerd tijdens het Praise 900
festival.

is bijna de helft van het benodigde
bedrag voor de eerste fase al binnen.

Christelijke visie gedeeld in Ghana
en Nederland

Verder ging er een website in de lucht in
augustus 2007
(www.stichtingverrekijker.nl). Eén van
onze bestuursleden (Edwin) heeft dit
helemaal gratis voor elkaar gekregen. De
fondsenwerving heeft in een half jaar
gezorgd voor bijna € 15.000,-! Daarmee

De stichting Verrekijker en het comité in
Ghana werken vanuit een christelijke
motivatie. We vinden het belangrijk door
onze daden iets te laten zien van Gods
liefde voor ons. Het “Home of Hope”
moet zo een inspirerend huis worden,
waar iedereen zich welkom voelt, of je nu
christen bent of niet.

Spontane reacties op “Home of Hope”
In de afgelopen maanden waren er allerlei spontane acties om de bouw van het “Home of
Hope” te ondersteunen. We doen een kleine greep… Binnen kerken zijn er acties gestart.
Eén van de jeugdcatechesegroepen in Papendrecht besloot het project te steunen door
telkens een kleine gift te doen in een zelfgemaakt “Home of Hope”. De kindernevendienst
van de kerk in Hattem zamelde in de weken voor kerst geld in. Ook op scholen is men
actief voor “Home of Hope”. Een basisschool in Papendrecht besteedt het wekelijkse
“zendingspotje” aan “Home of Hope”. Daarbij is het zendingspotje omgetoverd in een klein
huis, bij voldoende opbrengst komen er deuren in, daarna ramen en zo verder. Het
spreekt de kinderen erg aan. Tenslotte zijn er ook allerlei individuele acties, waarbij in
totaal nu bijna 70 mensen een gift gegeven hebben voor het Home of Hope.

De eerste bouwfase start
De bouwplannen voor het Home of Hope bestaan uit drie gebouwen die samen ruim €
70.000,- gaan kosten. De stichting heeft in overleg met de BCA in Ghana besloten om dit
in twee fasen op te knippen. De eerste fase maakt het mogelijk om 10 tot 15 jongeren op
te vangen en kost ongeveer € 30.000,-. De tweede fase kost nog eens ongeveer
€40.000,- en maakt het mogelijk circa 42 jongeren te huisvesten en een kans op een
betere toekomst te geven. In het onderstaande schema zijn de bouwplannen schematisch
weergegeven. Om u een indruk te geven van de maten: het grootste gebouw met de
slaapkamer voor de jongeren meet circa 38,5 meter bij 27 meter, de keuken en eetzaal is
ongeveer 18 bij 18 meter en het huis is 10 bij 12 meter.
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septic-tank

electriciteit

Huis voor
verzorgend
echtpaar met:
keuken,
badkamer
woonkamer en 3
slaapkamers

2 Wc en 2 douches
slaapkamer voor
3 jongeren
In 1e fase
slaapkamer en
woonkamer voor
verzorgend
echtpaar
Studeerruimte
en woonkamer

Keuken voor alle
kinderen en
jongeren
Eetzaal

Voorlopige
keuken

Fase 1: 10-15 jongeren, 1 echtpaar voor verzorging, conciërge
Fase 2: 42 kinderen/jongeren, echtpaar verzorging en conciërge

De groene kleur geeft de eerste fase aan. In deze fase wordt de watervoorziening en de
elektriciteit geregeld, wordt een voorlopige keuken ingericht en wordt de helft van het
grootste gebouw neergezet. De fundering voor dit eerste gebouw wordt wel helemaal
afgemaakt. Als alle financiën tijdig binnen zijn, kan de eerste fase nog deze zomer worden
afgerond, ruim op tijd voor het nieuwe schooljaar dat in september begint.
Per eind januari is met de bouw gestart! De bouwmaterialen voor de fundering worden
besteld en er is gestart met de graafwerkzaamheden. Op onze web-site vindt u een fotorapportage van de eerste bouwwerkzaamheden.

Het financiële plaatje
De bouw van het Home of Hope gaat ongeveer € 70.000,- kosten. De eerste fase is
begroot op € 30.000,-, inclusief de kosten van voorbereiding. Op dit moment is daarvan al
bijna € 20.000,- ontvangen. We zijn er dus nog niet, maar er staan nog de nodige acties
gepland (waaronder deze) om dit op korte termijn te realiseren. Uw bijdrage aan de
bouwkosten is dus zeer welkom!
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Na de bouw zijn er ook beheerkosten. Die bestaan uit de kosten van levensonderhoud
voor de aanwezige jongeren en de kosten van het echtpaar dat aangesteld wordt voor de
dagelijkse verzorging. Voor de eerste periode schatten wij de beheerkosten op € 750,- per
maand. Wanneer het Home of Hope helemaal af is en er ongeveer 42 jongeren zijn
gehuisvest zullen de beheerkosten oplopen naar ongeveer € 1250,- per maand. Er wordt
op dit moment al nagedacht over methoden om deze kosten te beperken. Hierbij wordt
gedacht aan de mogelijkheden voor een kleine hotelfunctie die geld kan opleveren, een
internetcafé of andere inkomensgenererende activiteiten. Er is op dit moment al een
kleine groep donateurs die maandelijks een bedrag overmaken. We zijn nog op zoek naar
voldoende donateurs om ook de beheerkosten te kunnen betalen!

Joke en Abukari naar Nederland!
In maart komen Joke en Abukari naar
Nederland. We kunnen dan de
vorderingen voor het “ Home of Hope” uit
de eerste hand horen. Ook u kunt dan
met hen kennismaken. Zodra er een
datum bekend is zullen wij die bekend
maken op de web-site en u daarover
informeren.

