
Huisjes

In de periode 2009-2011 heeft de Ghana-werkgroep huisjes

gebouwd in het noorden van Ghana voor een aantal mensen

die tijdens de overstroming van 2007 hun huisje waren 

kwijtgeraakt. Deze huisjes zijn gefinancierd door de Stichting

Mondiale Woonhulp. Het project was een groot succes. 

Nu is er door deze Stichting weer toestemming gegeven voor

de bouw van een aantal huisjes. Nog steeds voor de mensen

die tijdens eerder genoemde overstroming hun huisje hebben

verloren. De bedoeling is om 8 huisjes te gaan bouwen bij

Clothilda Atampugbire in de omgeving van Bongo en 4 

huisjes bij Rex Asanga in de omgeving van Bolgatanga. 

Weer  een hele uitdaging voor ons als werkgroep. De 

Stichting Mondiale Woonhulp heeft namelijk een aantal 

aandachtspunten aangegeven, nl:

l Betrek de toekomstige bewoners bij de bouw van 

de huisjes.

l Schakel ook de dorpsgemeenschap in bij de bouw.

l De dorpsgemeenschap moet er beter van worden.

l Laat de bouw bijdragen aan de verbetering van 

de ontwikkeling van vrouwen en kinderen.

l Hoe kan de bouw verbetering van de sociale 

gemeenschapszin bevorderen.

l Hoe kan de eigendom van de huisjes geregeld worden.

We zijn druk bezig om het een en ander met Clothilda en 

Rex op papier te zetten. Als het plan is goedgekeurd door 

de Stichting dan kunnen we gaan starten met de bouw.

We houden u op de hoogte.

Trainingen voor vrouwen

Ook dit jaar zullen weer een groot aantal vrouwen in de

omgeving van Sumbrungu worden getraind. Cursussen in 

alfabetisering en in Engels (de officiële taal in Ghana). Maar

ook trainingen in leiderschap, in planning en organisatie van

groepsactiviteiten, in beroepsvaardigheden en in man-vrouw

verhoudingen. 

Trainingen blijven nodig om aan de vraag van de 2000

vrouwen, georganiseerd in 80 groepen, te voldoen.

De trainingen worden gegeven in de eigen taal van de

vrouwen, dit is belangrijk omdat de meeste vrouwen geen 

Engels spreken. De resultaten van de trainingen zijn zeer 

positief en bevorderen de economische en sociale 

onafhankelijkheid van de vrouwen.

Het vrouwencentrum, dat door ons gefinancierd is draait 

goed en is ondertussen “self supporting”. Behalve dat 

bijeenkomsten van de vrouwen hier plaats vinden wordt het

verhuurd voor allerlei gelegenheden en wordt logies met 

ontbijt aangeboden aan toeristen en aan gastdocenten van 

de nabij gelegen Technische school.

Ongeveer 50 vrouwen hebben een inkomen door arbeid in

het centrum. Maar ook hierbij is training van groot belang. 

Onder meer in Engels om de gasten te kunnen ontvangen.

Varkensfokkerij Nangodi

De vrouwen in Nangodi verwachten in december de eerste

biggen te verkopen. Het project verloopt dus voorspoedig.

Twee maanden geleden hebben zij een extra verblijf

gebouwd toen bleek dat zij te weinig ruimte hadden door de

geboorte van de biggetjes. 

Projectleidster Hannah Akelembona rapporteert regelmatig. 

Ze beschrijft nauwgezet wat ze doen en wat ze van het geld

aanschaffen. De korte lijn tussen Hannah en de werkgroep

maakt het mogelijk om de groep te motiveren in hun aanpak.

Dit sterkt het zelfvertrouwen van de vrouwen. 

Momenteel is het buitensporig heet in Nangodi. Het gaat 

om zulke hoge temperaturen, dat het de werkzaamheden

enigszins belemmert. Daarom start men vroeger in de 

ochtend met het verzorgen van de varkens. 

Wij hopen dat het extreem hete weer niet te lang aanhoudt. 
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Bezoek Eenkamer huisjes Sumbrungu 
en Bongo 

In 2009 heeft de Stichting Mondiale Woonhulp de bouw van

een aantal huisjes in de omgeving van Sumbrungu en Bongo

gefinancierd. In zeer korte tijd is de bouw gerealiseerd. De

vraag naar huisjes blijkt echter veel groter te zijn, vandaar dat

er in de loop van 2013 nogmaals geld ter beschikking is gesteld

voor de bouw van nog 12 huisjes, 8 in Bongo en 4 in Sum-

brungu. Samen met de projectleiders Rex Asanga (Sumbrungu)

en Clothilda Atampugbire (Bongo) bezoeken we een aantal

huisjes. 

Meestal zijn de huisjes ingebouwd tussen de bestaande hutten

van de compound, zodat de bewoners binnen de groep kunnen

blijven wonen. We zien, hoe een familie samen leeft: het

dagelijks leven speelt zich buiten af en het huisje wordt voor-

namelijk gebruikt om in te slapen. Rondom de compounds

lopen allerlei dieren. Het landschap is indrukwekkend maar ook

super droog. Er heerst rust en stilte.

Het valt ons op in Sumbrungu, dat de meeste huisjes van bin-

nen leeg zijn. Als we vragen hoe dat komt, blijkt dat de huisjes

speciaal voor onze komst zijn opgeruimd om vooral netjes te

lijken. In sommige huisjes staan wat spulletjes of ligt een slaap-

matje op de grond. De huisjes zijn koel van binnen. Dat komt

door de speciale zinken dakbedekking.

We zien ook hoe de mensen vóór de bouw van de nieuwe huis-

jes hebben gewoond en komen tot de conclusie dat de bouw

van de huisjes geen overbodige luxe is.

Iedereen is gelukkig en dankbaar met zijn of haar huisje. 

Voorafgaand aan de bouw zijn er regelingen getroffen over

eigendomsrechten. Dat kwam goed uit, want een van de 

begunstigden kwam tijdens de bouw te overlijden. Haar zoon

en zijn gezin wonen nu in het huisje. Een erg arm gezin, dat

heel gelukkig is met de woning.

Tijdens onze rondgang treffen we ook groepen dorpsbewoners.

Zij leven mee met hun buurtgenoten en dansen voor ons. Ook

moeten we in beide plaatsen langs bij de chief. Beide chiefs

laten ons weten, hoe blij men in de dorpen is met de betrokken-

heid vanuit Nederland. 

Clothilda vertelt, dat er in Bongo nog veel meer behoefte is aan

woningen. Op haar lijstje staan zeker nog tien personen in de

omgeving die hard een huisje nodig hebben. Bij het 

afscheid in Bongo geeft de chief ons een aantal levende 

kippen mee. 

Ook brengen we op diens verzoek een kort bezoek aan de

Chief Executive van het Bongo-District, de heer A. Ayamdor. Ti-

jdens ons gesprek laat hij ons weten, dat ook hij erg blij is met

onze samenwerking met Madam Clothilda Atampugbire. 

Bezoek projecten Bongo

Met ons busje reizen we naar Bongo, waar Clothilda ons 

opwacht. We bezoeken eerst de chief, bekijken een paar

huisjes en na een zeer hobbelige rit over de savanne komen

we aan bij het trefpunt van de vrouwen, dat vlak naast hun

boomkwekerij staat. We worden hartelijk ontvangen met zang

en dans. We werken een heel programma af met gebed door

een geestelijke, speeches van de voorzitter, de Akundoo chief

en Clothilda zelf. Ook wij moeten wat zeggen.

Na dit officiële gedeelte wandelen we door de boomkwekerij.

De omheining (in 2011 geschonken) ziet er prima uit. Met de

boompjes echter gaat het niet zo goed. De droogte hier is 

verschrikkelijk,  waardoor de groei van de bomen achterblijft

en er nog maar weinig bomen over zijn.

Er is een poging gedaan een bron te graven maar die is 

tijdens de regenperiode van zomer 2013 ingestort. Het water

moet van ver komen. Men zou hier heel graag een water-

pomp willen hebben. Dat kunnen wij ons goed voorstellen.

Bovendien, als de vrouwen over voldoende water kunnen

beschikken kan er ook groente worden verbouwd. Goed voor

eigen consumptie en het kan op de markt geld opleveren. We

worden warm onthaald en krijgen geschenken. Kielen, 

armbanden en 8 kippen. Er wordt veel gelachen en er wordt

vrolijk afscheid genomen..

We hobbelen naar een tweede plantage. Die ziet er net zo uit

als de vorige. Ook hier  wordt een poging gedaan om een put

te graven. Een man zit in een gat van nu al 10 meter diep met

een houweeltje te hakken. In een emmer gaan de stenen

naar boven, waar zijn collega ze er uit haalt. Hij is al maanden

bezig, maar er is nog steeds geen water. Het lijkt ons een 

onmogelijke missie.

Vervolgens  gaan we naar de vrouwen van de micro 

kredieten, Clothilda’s derde project. De dames zitten er triest

bij. Door de verloren oogst is er nauwelijks genoeg te eten en

de komende tijd wordt een zware tijd, daar er ook geen 

voorraden meer zijn. Bovendien is er geen geld meer om 

basismaterialen te kopen voor hun huisnijverheid en om

voedsel in te slaan. We zeggen toe hun problemen te zullen

bespreken met onze groep. De dames kijken wat vrolijker als

we weg gaan.

We praten met Clothilda nog even na over haar plannen voor

de toekomst. Zij ziet die somber in, vanwege de slechte 

oogsten van de afgelopen jaren is er geen voedsel meer in

voorraad en de prijzen zullen de komende maanden de pan

uit rijzen. De wensen van Clothilda voor de komende jaren

zijn:een waterput, geld voor microkredieten, zo mogelijk nog

10 huisjes. En voor haar zelf een motorfiets en een laptop.
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Vastenactie 2015 
Parochie H. Franciscus van Assisi

In de vorige nieuwsbrief hebben we u beloofd  een en ander te

vertellen over de opbrengst van de vastenactie 2015 van de 

locaties  Zuidlaren, Assen en Roden, die gezamenlijk de

Parochie H. Franciscus van Assisi vormen.

Door allerlei activiteiten zoals een pelgrimswandeling vanuit

Norg, de verkoop van  onder anderen vastenkalenders, violen,

zelfgemaakte taart tijdens het koffie-drinken na afloop van de

kerkdiensten en de verschillende collectes tijdens de 

vastenperiode. Op de drie  locaties is een totaal bedrag van 

€ 4237.34 opgebracht. De Vastenactie Nederland vermeerdert

dit bedrag met 50%, zodat het eind bedrag van  € 6356,01

beschikbaar is voor het project van Clothilda Atampugbire. Zij

vraagt voor een groep van 50 vrouwen een startfinanciering

voor de aankoop van werktuigen, omheining en planten. 

Met deze groep vrouwen heeft ze een coöperatie opgericht.

Door middel van training en opleiding wil deze coöperatie

helpen om zelfstandig bedrijven te starten.

We hopen dat we met deze opbrengst Clothilda op weg helpen

om haar project te doen slagen.

Huisjes Mondiale Woonhulp

We hebben in december 2014 een derde aanvraag kunnen

doen voor 10 huisjes in Ghana. Voor zowel Rex als Clothilda 5

huisjes.Tijdens de laatste reis naar Ghana van een aantal leden

van de Ghanagroep bleek dat er nog steeds mensen zijn die

geen slaapplek hebben na de overstromingen van 2007. Zowel

door Rex als Clothilda is de intense wens geuit om nog een

aantal huisjes te kunnen bouwen.

In december 2014 heeft de werkgroep een presentatie

gehouden voor de bestuursleden van de Stichting Mondiale

Woonhulp. Zij waren weer net zo betrokken als de keren daar-

voor en niet lang daarna kregen we toestemming om weer te

gaan bouwen. De kosten vallen dit keer hoger uit. 10 huisjes

kosten nu € 38.500,=. De hogere kosten hebben te maken met

de inflatie en de gestegen prijzen van de materialen.

Wel moesten we weer aan de eerder afgesproken voorwaarden

voldoen. Dit heeft te maken met de betrokkenheid van de

gemeenschap zoals bijvoorbeeld: goedkeuring van de chief en

alle dorpsbewoners hulp van de bewoners bij de bouw

aannemer hoort bij de dorpsgemeenschap Ook de selectie 

van de (toekomstige) bewoners werd geregeld evenals het

eigendomsrecht.

Daarna kon er worden begonnen met de bouw. In juni 2015

was de bouw voltooid. Later bleek dat er nog materiaal over

was gebleven bij beide locaties. Hiervan kon in het ene geval

een “half” huisje worden gebouwd. Op hun verzoek heeft de

werkgroep de andere helft betaald. In het andere geval is er

niet om extra geld gevraagd. Er zijn zo in totaal 12 huisjes

neergezet. Een prachtig resultaat.

Rex Asanga vanuit Sumbrungu

Met Rex Asanga, onze contactpersoon in Sumbrungu is regel-

matig (mail)contact.Wij kennen hem al 20 jaar en hebben

samen veel projecten gerealiseerd.

Naast zijn drukke baan, hij is landbouwkundige en heeft o.a. in

Deventer gestudeerd, zet hij zich volledig in voor de arme

bevolking in zijn geboorteplaats. Samen met een aantal andere,

hoog opgeleide mannen, afkomstig uit Sumbrungu, maar nu

vaak elders werkend en wonend,  heeft hij CESRUD opgericht,

een centrum voor duurzame plattelandsontwikkeling.

Het is enorm inspirerend te zien wat voor uitstraling de 

projecten hebben. Hieronder volgt, vrij vertaald, zijn email van

14 oktober 2015 aan de Ghana Werkgroep Roden.

Het is al enige tijd geleden dat we contact hadden. Dit is om

jullie te laten weten dat jullie groep heel erg leeft in onze harten.

De bouw van de huisjes is klaar en ik zal jullie spoedig een 

verslag sturen met foto’s. Ik ben blij om jullie te laten weten dat

we deze keer 6 in plaats van 5 huisjes konden bouwen. 

De bewoners zijn zeer gelukkig, maar het levert ook meer druk

op ons op, om meer mensen te helpen. Het zijn de eersten van

deze soort in het land en  ik zou het leuk vinden om ze in te 

wijden met aandacht van de media , om het werk van de Ghana

Werkgroep Roden te tonen en natuurlijk ook dat van CESRUD.

Het Ministerie van Gender en Social Protection heeft onlangs

CESRUD uitgenodigd voor een nationale beleidsplanning 

workshop om onze ideeën, over wat we doen, te delen.

Dit was het gevolg van wat ze hoorden over wat we doen met

de vrouwen om hun armoede te verminderen en over ons 

project om de armen te huisvesten. 

Ik wil jullie groep ook informeren over het feit dat ik nu in de 

actieve politiek ga. Ik sta op de kandidatenlijst voor de NPP

(National Patriotic Party) in het kiesdistrict Bolgatanga voor de

verkiezingen in 2016. Ik houd jullie op de hoogte.

De vrouwen doen het heel goed met hun microkredieten. Een

gelukkig feit voor mij en voor de vrouwen is, dat Jacob Anabia

terug is. Hij werkte eerder bij ons maar stopte om een opleiding

te volgen. Nu werkt hij heel hard en met nieuwe ideeën om de

vrouwen te helpen met inkomens verwervende activiteiten. Ik

houd jullie ook hiervan op de hoogte.

Verwacht mijn verslag spoedig. Groeten aan alle leden. 

Ik mis jullie allen.
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1. Aankoop grond

2. De stenen worden gemaakt

Bouw Graanschuur Bongo in woord en beeld

Begin januari vroeg Clothilda de Stichting Mondiale Woonhulp haar

te helpen met het opzetten van een voedselbank in Bongo, in het

noorden van Ghana. De Stichting honoreerde Clothilda’s verzoek

voor het grootste deel en aangevuld met een kleine bijdrage van

de werkgroep, kon haar plan gerealiseerd worden. 

In mei is gestart met de bouw en in juli was het gebouw klaar. In

november zal het “Warehouse” in gebruik genomen worden, zoals

Clothilda schrijft op 8 oktober:

In mijn mail vermeldde ik al, dat het oogsten begonnen is. De 
deelnemers moeten hun oogst drogen en in zakken doen, voordat
ze hun opbrengst naar de graanschuur mogen brengen voor 
opslag. De vrouwengroepen, die hun voorraad opslaan, willen ook
andere producten inkopen en opslaan. Het opslaan van zakken
zal starten vanaf november. De opbrengst van de oogst is niet zo
groot, helaas, dit komt door de onregelmatige regenval deze
zomer.

De aankoop van voedsel voor de armen start in november, dus ik
wil graag weten, of ik het geld dat ik nog heb, kan gebruiken voor
de aankoop van voedsel en of ik mogelijk meer geld kan krijgen
voor aankoop, aangezien de groep “Needy People” gegroeid is
van 50 naar 120 deelnemers. In mijn voorstel heb ik verteld, dat
er 4 nieuwe vrouwengroepen willen meedoen met het project van
inkomen generende activiteiten. Ik wil dus graag van jullie weten,
of zij ook een beroep kunnen doen op jullie ondersteuning.

Secretariaat 

Bleyenbeek 43b 

9301 XP Roden

E-mail: ghanaroden@swint.nl

Telefoon: 050 – 5017586

ING Bank: NL09 INGB 0000 109371 

Rabobank: NL74RABO 0399 4078 63

ANBI nummer: 816654086

www.ghanawerkgroep.nl 
3. Uitzetten van het gebouw

4. Start bouw

5. Bevolking helpt mee

6. Halverwege de bouw

7. ” Warehouse” klaar voor gebruik
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