Nieuwsbrief
Stichting Sun in Ghana november 2020

Sun in Ghana "EBA SUKUU" schoolfonds en andere projecten.
Het jaar 2020 wordt beheerst door een hardnekkig en moeilijk te bestrijden virus, het Covid
19 virus. Wereldwijd worden heel veel landen getroffen. Ook slaat het virus genadeloos toe
in Ghana. Het totaal aantal gevallen loopt sinds april 2020 op tot 48.904 op 06-11-2020
(WHO). Ook daar heeft het gevolgen voor het dagelijks leven van velen, is het sociale leven
ontwricht, dreigt een crisis voor de economie, liggen ziekenhuizen vol, zijn er Cohort
afdelingen, is de zorg overbelast en gaan kinderen niet naar school. Natuurlijk heeft dat
laatste gevolgen voor ons ondersteunende schoolproject.
Ghana:
Bevestigd:
Hersteld:
Overleden:

Covid19
48.904
47.611
320

Wereldwijd:
Bevestigd:
50.493.472
Hersteld:
33.081.594
Overleden:
1.257.747

Bidden voor betere tijden?
Op dit moment kent ons project:
Elisabeth M; klas 4 van Junior High School
Elisabeth N; klas 4 van JHS
Philip O B; klas 3 van JHS
Akua A N; klas 2 van JHS
Deborah A en Ebenezer O hebben JHS afgerond. Sr. Comfort heeft vervolg onderwijs voor
hen gevonden; een Senior High School. Gratis onderwijs en een noodzakelijke vooropleiding
voor alle beroepsonderwijs. Ze heeft Deborah en Ebenezer daar kunnen plaatsen.
Met behulp van Sun in Ghana Eba Sukuu school project zijn deze twee jonge mensen in
staat dit vervolg onderwijs te volgen.
Door de uitbraak van Covid 19 zijn ook in Ghana de scholen gesloten.
Dat gebeurde precies op het moment dat Sr. Comfort 2 nieuwe veelbelovende kinderen wilde
opnemen in het project.
In januari 2021 wordt verwacht dat de scholen weer open kunnen. Dan hopen we weer de
beloofde 6 kinderen te gaan ondersteunen.

Voor de overige projecten is voortgang ook gehinderd.
*Ook voor het Precious Plastic Project zijn de voorbereidingen blijven steken. In
Ghana had onze partner alle aandacht nodig voor de extra werkzaamheden rondom
Covid 19, omdat het ziekenhuis uitgeroepen is als Covid 19 behandel centrum.
Reisbeperkingen belemmeren ons af te reizen naar Ghana om daar het project op te
starten met trainingen en opbouw van de apparaten.In overleg met Wilde Ganzen is
het project voor 1 jaar stilgelegd.

Wat hebben we wel gedaan:

*
* We hebben geld gedoneerd voor het kerkdorp Caposo Nkodieso.Daar gaan
dorpsinwoners een waterput slaan.
* Sun in Ghana heeft samen met MOV Aarle Rixtel de middelen gedoneerd om een
waterpomp te slaan bij een school in Sushao.
Hartelijk dank voor jouw steun aan het EBA SUKUU fonds of een van de andere
projecten.
Mocht je of anderen ons willen helpen:
Men kan één of meer kinderen naar school laten gaan, door middel van een financiële
bijdrage. Je kunt jouw donatie overmaken naar rekeningnummer: NL17 RABO 0147321409
t.n.v. stichting Sun in Ghana, onder vermelding van EBA SUKUU schoolfonds.
Wil je ons met een ander project helpen?
Geef je bijdrage op eerdergenoemde bankrekening
Elke bijdrage is welkom en komt goed terecht!
STG Sun in Ghana; KvK-nummer 17.23.81.56
Per 1 januari 2009 is de Stichting Sun in Ghana door de belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) www.suninghana.nl

