Nieuwsbrief
Home of Hope
december 2010
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de
hoogte van het verloop van het ‘Home of
hope’-project in Ghana.
Voor meer
informatie kunt u natuurlijk altijd op onze
website kijken:
www.stichtingverrekijker.nl.
In de laatste maanden van 2009 was er
intensief contact met Ghana, onder
andere via een reis van Wim de Haan en
Ad van der Linden en door een
stageperiode van Coen Twigt. Er is
nagedacht over activiteiten om zelf
inkomsten te genereren. Daaruit is het
houden van parelhoenders als beste optie
naar voren gekomen. Er zijn ook
voorbereidingen getroffen voor de
verdere bouw. In Nederland is een groot
benefietdiner gehouden en worden
voorbereidingen getroffen voor een
jongerenreis naar het project in de zomer
van 2011. In de nieuwsbrief leest u er
meer over.

Bouw maakt grote stap
Het Home of Hope heeft de afgelopen
maanden een nieuwe vorm gekregen. De
geplande slaapkamers zijn nu allemaal
gereed, de sanitaire ruimten zijn gebouwd
en de voorzijde van het gebouw met twee
grotere kamers is gebouwd. Op de foto

ziet u de voorkant van het Home of Hope
met aan beide zijden een kamer. De open
binnenplaats op de volgende foto is
daarmee geheel omgeven door het
gebouw, zodat de bewoners veel meer
privacy en veiligheid hebben gekregen. Op
dit moment wordt nog gewerkt aan de
afbouw van het extra sanitair (extra
douche en wc) en aan de verdere
afwerking.
De nieuwe ruimte aan de voorkant wordt
eerst bewoond door parelhoenders…Daar
wil men nu echt mee starten. Later moet
er natuurlijk een andere ruimte voor
komen.

Inmiddels is het regenseizoen begonnen in
Ghana. De extra ruimte komt daarom erg
goed uit. Verder betekent de regen vooral
ook een verademing voor iedereen. De
warmte wordt nu weer minder en boeren
kunnen eindelijk gaan zaaien en hopen op
een goede oogst. Ook de bewoners van
het Home op Hope zaaien weer, om zo de
kosten van het levensonderhoud te
verminderen.

Jongeren gaan naar
Home of Hope

De klimaatverandering lijkt ook te merken
in Ghana. Het heeft erg hard geregend de
laatste weken. Dat maakte het lastig om te
bouwen. De afwerking van de nieuwe
kamers is nu bijna gereed. Dat is erg fijn,
het geeft de jongens en meisjes meer
ruimte om rustig hun huiswerk te kunnen
doen. De commissie in Ghana bespreekt
nu wat het meest nodig is en dus het eerst
gebouwd zal worden: de keuken, de
eetzaal of een verblijf voor de
korhoenders. Het jongerenteam dat vanuit
Nederland in de zomer van 2011 naar
Ghana gaat wil dit natuurlijk ook graag
weten.

Benefietdiner in Den Haag
Het begint een traditie te worden, het
benefietdiner in Den Haag. De leerlingen
van de hotelschool hadden ook dit jaar
weer uitstekend hun best gedaan. Ieder
jaar komen er weer meer mensen. We
mochten dit jaar 99 gasten ontvangen! De
djembé-workshop was een daverend
succes. Uiteindelijk heeft deze leuke
avond het prachtige bedrag van 3.500
euro opgebracht voor het Home of Hope.

In de Bethlehemkerk en de Morgensterkerk is het initiatief genomen om met
jongeren uit de kerken naar het Home of
Hope te gaan. De groep gaat in de zomer
van 2011 zelf naar het "Home of Home"
project om zowel letterlijk als figuurlijk
een steentje bij te dragen. Zij zullen daar
helpen met onder andere het afbouwen
van het tehuis en het wegwijs maken van
Ghanese jongeren op de computer.

De jongeren in Nederland en in Ghana
kijken uit naar deze reis. De jongeren in
Nederland zijn inmiddels hard bezig geld
te verdienen en in te zamelen voor de reis.
Zo komt er een groot benefietconcert in
mei, is er een pepernotenactie, een
oliebollenactie, een kerstlantaarnactie,
een stampottenbuffet, een bakstenenactie, enzovoort. Vanuit onze stichting
gaat René van Engelen mee.
Ook uw steentje bijdragen aan dit
fantastische project? Uw giften voor deze
reis zijn van harte welkom op rekening
35.30.70.750
t.n.v.
gereformeerd
hervormde jeugdraad te Papendrecht
o.v.v. Ghanareis.

Kweek van parelhoenders
Om zelf inkomsten te krijgen is Barnabas (de
huisvader) gestart met het kweken van
parelhoenders. Er lopen nu iets minder dan
100 parelhoenders rond. Belangrijke ervaring
is opgedaan, over hoe ze het best uitgebroed
kunnen worden onder lampen en hoe ze het
beste groeien. Met deze aantallen worden de
kosten gedekt, maar wordt er nog geen winst
gemaakt. We hopen dat dit volgend jaar wel
gaat lukken.

Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging
machtiging aan Stichting Verrekijker om van zijn/haar
rekening maandelijks een bedrag af te schrijven van
€ __ __ __ , __ __ . Dit bedrag zal op of rond de 28e van
iedere maand worden afgeschreven. Het bedrag kan
wordt afgeschreven van het volgende
rekeningnummer:
Bank: [__][__] [__][__] [__][__] [__][__][__]

Joke en Abukari
naar Nederland
Joke en Abukari komen volgend jaar naar
Nederland. Dat geeft ons de mogelijkheid om
de verhalen uit Ghana uit de eerste hand te
horen! Joke komt begin maart en Abukari
komt in april. Ze vertrekken weer in juli.

ZWO-ster bedankt! Gezocht
maandelijkse donateurs
Vanaf september 2008 tot augustus 2010 is
er via de ZWO-ster van de Bethlehemkerk en
Morgensterkerk maar liefst 30.000 euro
opgehaald! Dat heeft vooral de bouw van het
Home of Hope enorm gestimuleerd. We zijn
heel dankbaar dat de geplande kamers ook
daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Dit geeft
jongeren de kans een studie op te pakken en
aan levenslange armoede te ontsnappen.
Wilt u dit project blijven steunen? Uw gift
voor de dagelijkse kosten van het Home of
Hope is meer dan welkom. Dat maken we u
graag gemakkelijk. U kunt het onderstaande
formulier hiervoor gebruiken. Het ingevulde
formulier stuurt u op naar ons secretariaat of
deponeert u in de sterzuil in de hal van de
Morgensterkerk of Bethlehemkerk.

Giro:

[__][__][__][__][__][__][__]

Achternaam:

________________________________

Voorletters:

________

Postcode:

________

Woonplaats:

________________________________

Datum:

_________________

____

Handtekening:
_____________________________________________
De machtiging kunt u opsturen naar
Stichting Verrekijker, Notenhof 11, 3355 BS
Papendrecht
Telefoon:
078-6425475
info@stichtingverrekijker.nl
E-mail:
Website:
www.stichtingverrekijker.nl
KvK nummer:
24417956
ABN AMRO:
50.53.14.568
De stichting is ANBI gecertificeerd, giften zijn dus belasting
aftrekbaar.

