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Van alles wat….. 
 

 
De donateursdagen op 23 juni in Beek en Donk en 1 juli in Bad Nieuweschans waren een groot succes. De tuin van 
‘De dames van de zijden draad’ in Beek en Donk was zeer geschikt voor deze happening maar ook ons eigen 
‘achtertuin’ deed het prima. De hele dag door was er aanloop van bekende en onbekende gezichten. Heel fijn om 
jullie (weer) te zien en te ervaren dat jullie zo betrokken zijn bij mijn project. Of was het de aantrekkingskracht van 
de New Cooking Bag (NCB)? Gerrie uit Nistelrode kwam even op en neer naar Bad Nieuweschans om een NCB te 
kopen. Hoe Cook  is dat… 
Naast de NCB’s hadden we de Mandala kaarten van Marieke, handgevlochten manden en stoffen uit Ghana. Door al 
jullie aankopen heb ik € 500 opgehaald. ‘De dames van de zijden draad’ doneerde € 300. Dank jullie wel. Hierdoor 
kon Ama met haar eerste bijscholing beginnen (zie verderop in de nieuwsbrief) 
 

 
De New Cooking Bag is zo’n succes dat ook na de donateursdagen de verkoop gewoon door gaat. Via Facebook maar 
ook vooral via mond op mond reclame. Ik hoor regelmatig dat het eten veel lekkerder smaakt, het eten niet meer 
aan brand én je hoeft het niet meer in de gaten te houden. Met de koop van een NCB steun je het Quashie Ghana 
School Project maar ook stichting Adwuma Ye uit Tamale (Ghana). Daar worden de NCB’s gemaakt o.l.v. Ellen 
Seldenthuis.  
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Verkopen zit in mijn bloed dus ik ga kijken of ik, naast donaties, ook op deze manier geld kan ophalen voor het 
schoolproject. Ik start met 3 fairs of festivals namelijk: 
15 september Cita Slow Voedfestival in Sellingen. 
16 september Paalkoepel Herfstfair in Haren (Groningen). 
13 oktober Festival B in de Lawei in Drachten (B staat voor bodem van je gezondheid) 
Will Buitenkamp van De Dragende Natuur verwerkt vaak shea butter in haar producten. Laat dat nou toevallig ook 
uit Ghana komen. Voor het Quashie Ghana School Project gaat ze een productlijn(tje) maken. Eerlijke huidverzorging 
voor een goed doel. Ik word hier helemaal blij van. Deze producten ga ik introduceren op de festivals. Ik ben heel 
benieuwd.  
 

 
Op de donateursdagen heb ik aandacht gevraagd voor een bijscholing  voor zus Ama. Elf jaar geleden heeft zij een 
basisopleiding voor verpleegkundige gevolgd en deze zomer kon ze deelnemen aan een bijscholingsprogramma. Ik 
begreep dat het voor 1x was maar het zijn er 2. Het bedrag van de donateursdagen heb ik hiervoor gebruikt zodat zij 
in ieder geval kon beginnen want in Ghana weet je nooit wanneer er weer een nieuwe cyclus start. Dat kan b.v. pas 
over 5 jaar zijn. Op de foto in het midden staat Ama tijdens de inhuldiging.  
Ook voor Ampofo zoek ik nog donateurs. Hij wil 1 jaar volwassenonderwijs volgen om zijn Engels, rekenen en 
schrijven op te halen. Ampofo is na de basisschool gaan werken maar komt er nu achter dat hij zijn kinderen niet kan 
helpen met huiswerk. Ook voor zijn eigen vak, hij is timmerman, zijn deze basisvaardigheden enorm belangrijk. 
Je raad het al, ik kom nog een bedrag te kort. Het geld wat binnen komt voor de kinderen via maandelijkse donaties 
wil ik liever niet voor de volwassenopleidingen gebruiken. Onder jullie zijn donateurs die incidenteel een bedrag 
geven. Het zou fijn zijn als jullie dat voor Ama en Ampofo willen doen. Een studie geeft betere arbeidsmogelijkheden 
en dat kan nét het verschil zijn tussen overleven en leven. Hun verhalen staan in de bijlagen. Delen mag! 
 

Deze foto is een selfie van Paakow. Omdat een 
Smartphone selfies omdraait is het nèt of Paakow achter 
het stuur zit. Dat zou hij wel willen maar hij moet nog een 
paar jaar wachten  
Lucy en de kinderen zijn onderweg naar mijn stukje land in 
Oyoko om te kijken hoe het er voor staat. Ook wil ze langs 
de school waar Ampofo naar toe wil. Voor mij is het zo fijn 
dat Lucy in Ghana al dit soort dingen regelt. Ik vertrouw 
haar volledig. Al jullie gedoneerde geld komt op de juiste 
plek, daar zorgt ze wel voor. Ze is mijn gouden rechter 
hand! 

 
Alvast een tipje van de sluier, 
Dancing Voices (Schotse en Ierse folksongs) wil weer een huisconcert geven in Bad Nieuweschans. De opbrengst is 
voor het schoolproject. Vorig jaar was het een groot succes. Dit jaar hopen we het in de maand november te kunnen 
doen. In de volgende brief meer hierover! 
 
Een warme groet, Moniek 
 


