Aan: Aan de Foster Families van de kinderen van Child Support Aan alle overige relaties van Child
Support Ghana
Van: Het Nederlands Bestuur van Stichting Child Support Ghana
Beste mensen,
Een maand later dan beloofd stuur ik u nieuws over Child Support. De berichten uit Wa zijn nog steeds
hoopgevend. We zijn als Nederlands bestuur nog steeds bezig om een regelmatig contact met de nieuwe
directeur van Child Support Ghana en Wa op te bouwen om van daaruit goede afspraken te maken die mede
gaan garanderen dat onze gelden goed besteed worden en dat de kwaliteit van zorg voor de kinderen goed
blijft.
Financieel blijft de toekomst onduidelijk. We hebben nog steeds geen begroting samen kunnen stellen. Ook de
inkomsten dit jaar zijn onduidelijk omdat we nog geen actueel overzicht hebben over de juiste lijst met foster
families en daardoor niet duidelijk is wie we nog kunnen aanmanen om te betalen. Duidelijk is echter wel dat
nog niet aan ieder kind een foster familie is gekoppeld. Ook duidelijk is dat nog niet iedere foster familie die wel
gekoppeld is aan een kind (tijdig) betaalt. Ook duidelijk is dat op basis van een begroting uit 2015 het erg
moeilijk wordt om de verwachte financiële steun te kunnen geven.
Daarnaast proberen we als Nederlands bestuur een aantal taken over te nemen die Eric Coomans altijd heeft
uitgevoerd. Dat valt niet mee, moet ik eerlijk zeggen. Toen Eric nog leefde, liepen de meeste contacten en
acties via hem. Dat alles is nu verdeeld over mensen hier in Nederland en in Ghana. Het is al lastig om hier
duidelijk samen over te communiceren, laat staan om hier goede afspraken over te maken en tot actie te
kunnen komen.

Onze plannen zijn nog steeds om:
- Een transparante procedure af te spreken over het foster familie plan: welke kinderen zijn aan welke
donoren gekoppeld. Krijgen die donoren de juiste informatie. Krijgen wij tijdig het afgesproken bedrag.
Wat als kinderen 18 worden en hun verblijf bij Child Support stopt. Krijgen de donoren tijdig te horen
als dat zo is, en krijgen zij de gelegenheid om voor een nieuw kind te kiezen.
- Nieuwe donoren te werven.
- Goed te communiceren met de donoren. Een taak die Eric altijd vol verve deed vanuit zijn aanwezigheid
in Wa. We proberen zo veel mogelijk met iedereen in contact te komen/blijven. Het adresbestand is
echter niet up to date zodat daar nog een taak ligt om het adresbestand te actualiseren.
- Zicht te krijgen op de financiële zaken in Wa en daar dan de vinger aan de pols houden.
- Zicht krijgen op de kwaliteit van de zorg voor de kinderen.
- We proberen via een bij het Nederlands bestuur bekende Ghanese non-govermentele organisatie met
maatschappelijk belang steun te krijgen om zicht te krijgen op de financiële en kwalitatieve zaken bij
Child Support Ghana.
- We proberen ook een bezoeklijst samen te stellen van mensen die Wa de komende tijd gaan bezoeken
en ons kunnen vertellen hoe zij vinden dat de zaken lopen in Wa.
- De Ghanese organisatie meer direct met de donoren te laten communiceren. Een eerste aanzet vindt u
in deze brief: een aantal artikelen van de directeur van Child Support Ghana uit Wa.
We hopen u in een volgende brief in september/oktober over verdere voortgang te kunnen berichten. In de
tussentijd hoop ik dat u kans ziet om zich aan de financiële afspraken te kunnen houden.
Hieronder volgt nieuws van de staf uit Wa. Ik heb de nieuwsberichten proberen te vertalen in het Nederlands.
Of dat gelukt is kunt u eventueel in de bijgevoegde Engelse brief controleren.
Met vriendelijke groet, ook namens de mede bestuursleden,

Bas van Pruijssen
Voorzitter bestuur Child Support Nederland

Child Support Ghana
Van het bureau van de directeur
Child Support Ghana voorziet al sinds 2005 in een behoefte als het gaat om de zorg voor kinderen in slechte
leefomstandigheden. In de afgelopen maanden heeft het overlijden van Eric Coomans de organisatie flink in
beroering gebracht. Enkele maanden later werden we opnieuw opgeschrikt door de dood van Emmanuel Eledi,
de man van Mama Jane, één van de moeders van Child Support. Mr. Emanuel was al sinds begin vorig jaar een
vertrouwde helper van de organisatie. Desondanks hebben we de organisatie van Child Support weer opgepakt
in de geest van de oprichters
Child Support heeft momenteel de zorg van achtendertig (38) meisjes, allen met verschillende achtergronden
maar met slechte leefomstandigheden als een gemeenschappelijkheid. De kinderen en de leiding van Child
Support ervaren regelmatig de dankbaarheid tegenover hun foster families en

overige donoren welke bijdragen aan hun veranderde situatie die hun weer levensperspectief geven. U als
donor bent samen de ruggengraat van onze organisatie. Uit de verhalen van de meisjes blijkt dat als Child
Support niet op hun pad was gekomen, hun een toekomst zou resten van gedwongen huwelijken, ongewenste
zwangerschappen en erger.
Namens de directie hier in Ghana spreek ik mijn waardering uit voor het Nederlands bestuur voor het
intensiveren van hun activiteiten en voor het contact houden met de Ghanese organisatie. Het doet ons goed
om zoveel liefde en warmte vanuit Nederland te ervaren.
Drie meisjes die nu bij ons wonen zullen eind juni Child Support verlaten omdat ze 18 jaar zijn geworden. Ze
zullen echter eerst hun schooljaar afmaken. Het gaat om Rukaya, Mabel en Sheila.
Het management hoopt om in hun plaats drie nieuwe meisjes te kunne plaatsen. Er staan nog meisjes op de
wachtlijst in vergelijkbare precaire situaties voor wie plaatsing een uitkomst zou bieden.
Child Support blijft de enige organisatie in zijn soort in de Upper West Region van Ghana die kinderen met
slechte leefomstandigheden onderdak, onderwijs, goede voeding en veiligheid kan bieden en zo weer
optimisme brengt in het leven van deze kinderen.
Het Ghanese management werkt hard aan het ontwikkelen van een plan om lokaal meer inkomsten te
genereren om de Child Support organisatie meer zelfstandig te kunnen laten bestaan. Alle ondersteuning
hierbij is welkom.
We doen een beroep op alle pleeggezinnen om uw bijdrage te blijven sturen, zodat Child Support kan blijven
voortbestaan; op dit moment vormen jullie bijdragen onze enige life-line. Nieuwe foster families zijn welkom.
We beloven van onze kant ons uiterste best te doen opdat jullie bijdragen het gewenste resultaat opleveren.
Bedankt.
Dan Seidu
(Director, Child Support-Ghana)
Wa, Ghana

Renie Vossers

Schenking aan Child Support – 14-02-2016

Pastor ontvangt gift van Sweetlin Foundation

Renie Vossers was de laatste vrijwilliger die Child
Support heft gehad. Ze was er in een bijzondere
periode in het bestaan van Child Support:
gedurende de ziekte ,het overlijden en de
begrafenis van Eric Coomans. Ze verbleef in het
huis van Eric en heeft hem daar verzorgd. Renie is
onze held. De kinderen noemden haar liefdevol
“Mama Wienieee”.
Bedankt, Renie. De hele familie houdt van je.

Een organisatie, Sweetlin Foundation, heeft in
samenwerking met de Solution Ground of Mount
Moriah Church uit Accra een bijeenkomst
georganiseerd voor Child Support op
Valentijnsdag. Dat heft een behoorlijke schenking
opgeleverd van diverse goederen zoals zakken
rijst, pakken toiletpapier, zakjes water. Ze zijn alles
persoonlijk komen brengen.

TV geschonken aan Wa Model – 26-06-2016

Een bezoek door The Voice of Hope Ministry 28-022016

Eric Coomans was van plan om terug te keren naar
Nederland voor medische verzorging, maar ook
om fondsen te verwerven voor de activiteiten van
Child Support. Hij had beloofd om zijn eigen
televisie te schenken aan the Wa Model Junior
High School als hij zou vertrekken. Door het
eerder overlijden van Eric is het er niet van
gekomen en heft zijn partner, Pastor Dan, de
televisie overhandigd aan het schoolhoofd van Wa
Model Junior High School en zo toch de wens van
Eric uitgevoerd.

Leden van deze groep van de University of
Development Studies (UDS), hebben zichzelf tot
vrienden van Child Support verklaard. Ze hebben
het huis een aantal keren bezocht en hebben een
aantal schenkingen gedaan. Dit is een van hun
bezoekjes en je kunt zien dat de kinderen graag
hun zojuist gekregen flesjes lemonade laten zien.

A Ride from School – 10-03-2016

Charging Their Eyes?????

Televisie kijken

Mmmmmmm….. ze genieten van dit
ritje… vooral als Pastor Dan op de rem
trapt zodat ze over elkaar heen vallen
en weer op moeten klauteren. Het is
altijd een feestje als ze met de auto van
school worden gehaald.

Mama Kate oooo… Only your hair style..

Mama Kate, een van de 3 eerste
moeders van Child Support. Ze kwam in
2005 bij Child Support als verzorger van
de HIV en Aids patienten die in de
Hospice verbleven. Een bescheiden,
eerlijke en betrouwbare harde werker.

Televisie kijken is altijd fijn voor de
kinderen. Ze noemen het “Charging
their eyes” (opladen van de ogen). Op
zaterdag- en zondagmiddagen sturen de
grote kinderen de kleintjes naar de
directeur om te vragen:”Dad: We want
to charge their eyes….”. Ze krijgen nooit
genoeg van het televisie kijken. Het
toestel moet echt uitgezet worden.

