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Hoewel	het	nooit	eerlijk	voelt	om	iemand	speciaal	te
benoemen,	wil	ik	toch	graag	de	actie	van	groep	6/7A	van	de
St.	Josephschool	in	Emmeloord	aandacht	geven.	Aan	het
einde	van	hun	schooljaar	hebben	de	leerlingen	€300
opgehaald	door	lege	flessen	in	te	zamelen,	cup	cakes	te
bakken	en	klusjes	te	doen.	Ik	was	nog	in	Ghana	en	studenten
Owusu	en	Emmanuel	waren	bij	mij	in	huis.	Juf	Dorien	Van
Ettekoven	heeft	een	online	meeting	geregeld	en	zo	konden
'Nederland'	en	'Ghana'	met	elkaar	kennis	maken.	Het	was	een
geweldige	ervaring,	zowel	voor	de	leerlingen	van	groep	6/7A
als	voor	onze	studenten.	Het	geld	is	voor	de	kliniek	in	Oyoko
maar	ook	voor	een	nieuwe	school/laptoptas	én	pennen	voor
Owusu	en	Emmanuel.	Dank	jullie	wel	groep	6/7A	voor	jullie
inzet	en	Dorien	voor	het	organiseren!	We	houden	ook	jullie	op
de	hoogte!
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Een	vruchtbare	tijd	in	Ghana
Hallo	lezer,
Er	is	veel	te	vertellen	sinds	mijn	laatste	nieuwsbrief	dus	deze	keer	een	extra	lange.	Het	woord
dat	mijn	verblijf	in	Ghana	en	de	tijd	erna	het	beste	samenvat,	is	'vruchtbaar'.	Ik	hoop	dat	dit	bij
het	lezen	van	de	nieuwsbrief	voor	jullie	ook	voelbaar	is.

In	deze	nieuwsbrief	verhalen	over:
Van	een	huis	naar	thuis
Bezoek	aan	scholen
Giga	borduurmachine
Stage
Intake	gesprek	voor	beroepsopleiding
Vervolg	computersysteem	voor	kliniek	in	Oyoko
Eindelijk	vrij!
Nieuwe	student
Onze	motor
Ghanese	markt	is	een	feestje
Linzensoep	uit	de	cooking	bag
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Warme	groet,	Moniek

Van	een	huis	naar	thuis
Welkom	thuis!	Eerlijk	gezegd,	ik	had	het	me	anders	voorgesteld.	Het	huis	dat	we	hebben
gehuurd	ziet	er	prachtig	uit	maar	als	ik	binnenstap	valt	de	leegte	op	me.	Owusu	woont	er	al	een
paar	maanden	en	hij	heeft	niet	meer	dan	een	matras,	een	(bureau)tafeltje,	een	stoel	en	wat
schoonmaakspullen.	Zijn	universiteit	is	'om	de	hoek',	en	op	deze	manier	sparen	we	zijn
hostelkosten	uit	en	is	er	toezicht.	Owusu	heeft	vakantie	en	de	opleiding	van	Emmanuel	begint
pas	in	januari	en	beiden	willen	graag	helpen.	Lucy	en	haar	kinderen	hebben	al	veel
schoongemaakt	(lees	vorige	nieuwsbrief)	maar	er	liggen	nog	veel	klussen	te	wachten.

Voor	de	'huislijkheid'	zijn	we	vooral	naar	de	lokale	markten	gegaan.	Waar	mogelijk	probeer	ik
handwerk	te	kopen,	om	de	lokale	middenstand	te	steunen.	Bedden,	zithoeken	en	kastjes	in	de
keuken	zijn	gemaakt	door	meubelmakers.	Voor	gordijnen	ben	ik	op	zoek	gegaan	naar	Ghanese
handdrukstoffen	om	er	vouwgordijnen	van	de	maken.	Geen	enkele	Ghanees	kon	zich	daar	iets
bij	voorstellen	dus	was	het	een	hele	klus	om	alle	materialen	bij	elkaar	te	verzamelen.	Koord	en
ringen	kwamen	van	de	markt	in	Kumasi	en	de	stoffen	van	de	markt	in	Accra.	Voor
baleinen	hebben	we	het	dunste	bouwstaal	dat	verkrijgbaar	was,	gebruikt.	Waarschijnlijk	hebben
wij	de	eerste	vouwgordijnen	van	Ghana	maar	zeker	de	eerste	vouwgordijnen	met	bouwstaal.

Owusu,	Emmanuel	en	ik	zijn	een	topteam	en	we	kregen	nog	2	weken	hulp	van	Yaw,	tijdens	zijn
vakantie	in	juni.	's	Ochtends	overleg	over	de	plannen	voor	de	dag	en	's	avonds	een
gezamenlijke	afsluiting.	In	het	begin	vooral	huishoudelijke	mededelingen	maar	meer	en	meer
kwamen	er	persoonlijke	onderwerpen	en	levensvragen	aan	bod.	Dan	zaten	we	uren	aan	tafel	op
de	veranda	en	gingen	binnen	verder	als	de	muggen	om	ons	heen	begonnen	te	dansen.	'Dit	is
geweldig',	zeggen	de	jongens	'dit	zou	in	ieder	gezin	moeten	gebeuren!'

Iedere	dag	hebben	we	gewerkt	op	één	dag	na.	Toen	zijn	we	naar	het	zwembad	gegaan	en
hebben	we	pizza	en	frietjes	gegeten.	'Dank	je	wel	voor	deze	ervaring,	Moniek.	Ik	ben	nog	nooit
in	een	zwembad	geweest',	zegt	Yaw	's	avonds	tegen	mij.	Gezellig	kruipen	we	op	de	bank	(ieder
met	zijn	smartphone,	dat	wel)	en	ik	kijk	tevreden	rond.	Het	is	fijn	en	knus.	Owusu	vertelt	me
'Moniek,	hier	voelt	het	voor	mij	als	thuis.	Ik	heb	nooit	bij	mijn	ouders	geleefd	en	elders	was	geen
echte	plek	voor	mij.	Regelmatig	moest	ik	op	de	bank	of	op	de	grond	slapen	omdat	er	geen
ruimte	was.	Hier	heb	ik	mijn	eigen	plek	en	dat	voelt	zo	fijn.	Dank	je	wel'.	Het	ontroert	mij	diep	om
de	bekentenissen	van	de	jongens	te	horen.
Het	huis	is	getransformeerd	tot	een	thuis,	niet	alleen	door	de	meubels	maar	vooral	door	oog	en
oor	te	hebben	voor	elkaar...	

Bezoek	aan	scholen
Tijdens	mijn	verblijf	in	Ghana,	bezoek	ik	altijd	de	scholen	waar	onze	leerlingen/studenten	zitten.
Dit	jaar	was	het	de	universiteit	in	Kumasi	waar	Yaw	studeert,	de	universiteit	in	Koforidua	van
Owusu	en	een	Senior	High	School	in	Kibi	waar	Paakow	dit	jaar	zijn	examen	doet.	Het	plan	was
om	ook	Louisa	op	de	Senior	High	School	in	Cape	Coast	te	bezoeken.	Zij	is	in	april	aan	haar
eerste	jaar	begonnen	maar	de	schoolleiding	vond	dat	eerstejaars	pas	na	het	eerste	semester
bezoek	mochten	ontvangen.	Dat	is	in	september.

De	universiteit	waar	Yaw	zit	is	een	mooi	en	goed	onderhouden	complex	op	een	uitgestrekt
gebied	vol	bomen	en	struiken.	Yaw	heeft	de	dag	dat	Owusu	en	ik	komen	geen	les	en	leidt	ons
rond.	We	hebben	contact	met	Dr.	Ofori,	de	docent	bouwkunde	van	Yaw.	Hij	is	erg	over	Yaw	te
spreken	en	Yaw	heeft	graag	les	van	Ofori	omdat	hij	de	studenten	veel	zelf	laat	ontdekken	en
uitzoeken.

De	universiteit	van	Owusu	ligt	dicht	bij	ons	gehuurde	huis.	De	periode	dat	ik	in	Ghana	ben,	is
het	vakantie	op	die	universiteit	dus	ik	bezoek	een	lege	school.	Er	zijn	leerlingen	die	ver	weg
wonen	en	niet	naar	huis	gaan	maar	zij	hebben	geen	les.	Deze	universiteit	is	slecht
onderhouden,	veel	minder	aantrekkelijk	dan	bij	Yaw.	Ik	vind	het	een	beetje	deprimerend	zelfs
maar	Owusu	voelt	zich	er	happy.	Vol	trots	laat	hij	alle	afdelingen	zien	want	de	meeste	gebouwen
zijn	gewoon	open.	De	docent	die	hij	aan	mij	wil	voorstellen	is	niet	aanwezig.	Volgende	keer
beter.

Op	de	Senior	High	School	bij	Paakow	is	het	een	drukte	van	jewelste.	Overal	zitten	leerlingen
met	familieleden	op	bankjes	of	op	de	grond	in	de	tuin.	Of	zoals	wij,	in	de	buurt	van	de	auto	en
gebruiken	de	kofferbak	als	bankje.	Ook	de	docent	van	Paakow	is	niet	aanwezig,	we	hebben
alleen	de	conciërge	gesproken.

Eten	schiet	er	bij	alle	drie	vaak	in	dus	waar	mogelijk,	gaan	we	samen	eten.	Ook	heb	ik	ieder	een
gevulde	tas	met	etenswaar	en	andere	basis	benodigdheden	gegeven.	Dit	kleine	beetje	extra	is
voor	de	studenten	goud	waard.

Giga	borduurmachine
Eindelijk	zie	ik	de	borduurmachine	die	jullie	(donateurs)	aan	Adwoa	geschonken	hebben.	Ook
snap	ik	nu	waarom	ze	lang	heeft	gewacht	om	de	machine	te	gebruiken.	De	weg	voor	haar	shop
ligt	nog	steeds	half	open	waardoor	het	rode	zand	vrij	spel	heeft.	De	weghelft	bij	Adwoa's	shop,
is	nu	klaar.	En	daar	staat	hij	dan,	een	gigantische	borduurmachine.	Vol	trots	laat	Adwoa	mij	zien
wat	ze	geleerd	heeft.	Haar	designers	opleiding	komt	hierbij	heel	goed	van	pas	want	er	komt
meer	bij	kijken	dan	alleen	maar	draden	inrijgen.	Hieronder	het	verhaal	van	Adwoa.

My	name	is	Adwoa	and	through	the	Quashie	School	Project,	I	received	an	embroidery	machine
with	your	support.	I	would	like	to	thank	you	very	much	and	let	you	know	how	it	went	so	far.
In	May	this	year	Moniek	came	to	visit	me	and	I	was	very	happy	to	show	her	the	embroidery
machine.	The	transport	from	China	took	longer	than	expected	and	once	the	machine	was	in
Ghana,	the	street	in	front	of	my	shop	was	broken	up	and	there	was	too	much	dust	to	use	the
machine.	I	was	also	advised	to	buy	a	stabilizer	because	Ghana	has	to	deal	with	power	cuts
quite	often.	In	short,	it	took	some	time	before	I	could	start	using	the	machine.	I	immediately
started	taking	lessons	so	that	I	could	start	practicing	with	my	machine.	To	be	honest,	I	was	also
very	anxious	to	get	started	and	Moniek	gave	me	the	first	push	by	ordering	face	towels	with	the
school	project	logo.	I	was	very	happy	that	she	did	this	because	now	I	could	practice	extensively.

I	can	put	my	graphic	design	background	to	good	use	because	I	must	first	create	a	design	that
the	embroidery	machine	can	read.	Here	the	color	order	is	very	important,	e.g.	first	all	areas	that
are	blue	are	embroidered.	I	must	therefore	draw	these	first.	This	continues	with	all	the	colors
that	will	be	used.	I	must	stay	with	the	machine	when	it	is	working	because	the	thread	may	break
or	run	out.	Also,	the	machine	may	make	a	mistake.	It	is	a	challenge	but	fortunately	I	am	getting
more	and	more	proficient	at	it.	The	machine	makes	a	lot	of	noise	when	it	is	working	and	that
makes	the	customers	in	my	shop	curious.	A	great	opportunity	to	talk	about	my	embroidery
possibilities.	Things	are	not	going	fast	yet	because	there	are	also	customers	who	first	have	a
logo	made	(for	this	I	am	also	paid)	and	come	later	for	the	embroidery.	This	way	they	can	save
up	for	the	next	phase.	I	started	in	July	and	have	been	able	to	do	8	full	embroidery	jobs	so	far.

Stage
Owusu	en	Yaw	zijn	tweedejaars	studenten	aan	de	universiteit	in	Ghana.	Owusu	studeert
computerkunde	en	netwerkbeheer	in	Koforidua	en	Yaw	studeert	bouwkunde	in	Kumasi.	De
examens	voor	dit	jaar	zijn	nog	maar	net	afgelopen	en	beiden	hebben	een	stageplek	gevonden
voor	de	laatste	maanden	van	dit	jaar.	Owusu	op	een	bank	en	Yaw	in	de	bouw.	Het	Quashie
School	Project	stimuleert	stages	en	extra	praktijkmogelijkheden	en	draagt	financieel	bij	aan
uitjes	naar	bedrijven	of	bouwprojecten.	Het	wordt	door	de	universiteiten	geregeld,	vaak	ook	door
de	docenten	zelf	dus	deze	kosten	komen	bovenop	de	vaste	opleidingskosten.

Owusu	schrijft	over	zijn	eerste	stagedag:
Vandaag	was	mijn	eerste	dag	bij	Rural	Bank	in	Koforidua.	Het	werk	is	van	maandag	tot	vrijdag
van	8.30	tot	16.30	uur.	Ik	werd	op	een	werkplek	geplaatst	waar	ik	klanten	kon	helpen	met
storten	en	opnemen	(formulieren	invullen	voor	'Ghana	Pay').	De	IT-technicus	van	de	bank
begon	me	te	trainen	in	het	gebruik	van	de	bank-app	en	het	inschrijven	van	klanten.	Het	ging
snel	en	ik	vond	het	geweldig.	Ghana	Pay	is	een	mobiele	gelddienst-app	die	door	universele
banken,	plattelandsbanken	en	spaar-	en	kredietmaatschappijen	wordt	aangeboden	aan
particulieren	en	bedrijven.	Het	is	net	als	elke	andere	mobiele	gelddienst,	maar	met	aanvullende
bankdiensten	die	zijn	ontworpen	voor	financieel	gemak.	Een	IT	expert	wordt	geacht	te	helpen	bij
IT	gerelateerde	werkzaamheden.	Ik	kan	helpen	omdat	ik	de	enige	IT'er	ben	die	stage	loopt.	Er	is
hier	een	vriend	die	stage	loopt,	maar	hij	studeert	boekhouding,	dus	hij	wordt	niet	veel	betrokken
bij	IT-oplossingen.

Yaw	laat	weten:
Eind	oktober	begint	mijn	nieuwe
stage	in	Mampong.	Daar	woont
mijn	oma	en	ik	heb	nu	even	tijd
om	haar	op	de	farm	te	helpen.	Zij
is	heel	erg	blij	dat	ik	terug	ben
van	school	en	even	vakantie	heb
en	eerlijk	gezegd,	ik	geniet	er	ook
van.	Op	mijn	selfie	zie	je	de
blijheid	die	we	hadden	toen	we
klaar	waren	met	ons	werk	voor
die	dag.

Intake	gesprek	voor	beroepsopleiding
'Moniek,	ik	mag	eigenlijk	geen	foto's	maken',	appt	Emmanuel,	als	hij	afgelopen	maand	op	intake
gesprek	is.	Tijdens	mijn	verblijf	in	Ghana	wordt	de	aanmeldperiode	voor	tertiair	onderwijs
geopend.	Emmanuel	wilde	piloot	worden	maar	die	opleiding	is	niet	in	Ghana	én	bleek	veel	te
duur.	Zijn	moeder	adviseerde	een	opleiding	in	de	zorg	maar	daar	heeft	Emmanuel	zich	tegen
verzet	door	stilzwijgend	en	bewust	niets	te	doen.	Ik	heb	verschillende	gesprekken	met
Emmanuel.	Niet	dat	we	ervoor	gaan	zitten	maar	gewoon	tussen	de	bedrijven	door.	Het	is	een
pientere	knul,	die	heel	goed	weet	wat	hij	wil.	Hij	is	zorgzaam	dus	de	zorg	past	zeker	bij	hem	en
dat	gaat	hij	zelf	ook	inzien.	Er	staan	3	scholen	op	zijn	lijstje	maar	zijn	favoriete	school	staat	daar
niet	bij.	Hij	durft	zich	daar	niet	aan	te	melden,	bang	om	afgewezen	te	worden.	Ook	hier	hebben
we	weer	een	gesprekje	over	en	Emmanuel	besluit	zich	ook	voor	zijn	1e	keuze	aan	te	melden.

Het	aanmelden	moet	online	en	dat	verloopt	in	Ghana	allesbehalve	vlekkeloos.	Owusu	is	goed
met	computers	en	helpt	Emmanuel.	Hij	helpt	heel	veel	studenten	met	registratie,	kom	ik	later
achter.	Terwijl	Emmanuel	heerlijk	ligt	te	slapen	heeft	Owusu	midden	in	de	nacht	eindelijk	'beet'
en	kan	hij	Emmanuel	aanmelden.	Op	alle	4	de	scholen!	Nu	maar	afwachten	waar	Emmanuel
terecht	kan.

In	september	mag	Emmanuel	bij	2	scholen	op	gesprek	komen	en	dat	loopt	erg	soepel	volgens
eigen	zeggen.	Op	de	andere	2	scholen	hoeft	hij	niet	te	komen	voor	een	gesprek,	die	beoordelen
alleen	op	examenresultaten.	Eind	november	zullen	de	scholen	een	reactie	hebben	gegeven	en
kan	Emmanuel	kiezen.	De	studierichting	wordt	mede	bepaald	door	de	school	maar	het	wordt
hoe	dan	ook,	een	zorgopleiding.	In	januari	gaat	de	opleiding	beginnen.

Vervolg	computersysteem	voor	kliniek	in	Oyoko
In	voorgaande	nieuwsbrief	vroeg	ik	jullie	aandacht	voor	een	project	bij	het	Oyoko	Health	Centre
(Automatisering	patiëntendossiers).		Jullie	hebben	ruimhartig	gedoneerd.	Het	totale	bedrag	was
bijna	€6000	en	we	hebben	al	meer	dan	50%	ontvangen.	Allemaal	heel	hartelijk	dank	hiervoor.
Op	dit	moment	ligt	het	project	voor	de	kliniek	bij	Wilde	Ganzen.	Mocht	het	goedgekeurd
worden	dan	leggen	zij	de	andere	50%	bij.	Over	3	weken	krijgen	we	de	uitslag.	Ik	houd	jullie	op
de	hoogte.	Fingers	crossed...

Eindelijk	vrij!
In	juni	heb	ik	Paakow	op	zijn	Senior	High	School	in	Kibi	ontmoet.	Er	waren	tranen	van
blijdschap	want	eindelijk	kreeg	hij	weer	eens	bezoek.	Eens	per	maand	mogen	familieleden	hun
kinderen	bezoeken	maar	in	dit	geval	lukt	dat	niet.	De	school	is	te	ver	weg	van	Lucy's	huis	en
iedere	maand	'even	naar	school	rijden'	is	te	kostbaar.	Ik	heb	nog	nooit	iemand	zo	zenuwachtig
gezien	voor	een	examen	als	Paakow.	Ik	zou	hem	zo	van	school	willen	halen	maar	dat	is
natuurlijk	niet	de	oplossing.	Hij	moest	door	deze	periode	heen.	Maar	nu	zit	het	er	op.	Alleen	nog
wachten	op	de	uitslag.	De	eerste	twee	weken	heeft	hij	niets	gedaan	volgens	Lucy.	Hij	had	tijd
nodig	om	te	ont-stressen.	Nu	bereidt	hij	zich	voor	op	een	tweede	(aanvullend)	examen.	'Maar	ik
ga	niet	naar	school,	ik	leer	thuis	en	ga	alleen	voor	het	examen	naar	school',	laat	hij	weten.	Dit
tweede	examen	doet	hij	op	een	Senior	High	School	in	de	buurt	waar	hij	woont.	De	beste
resultaten	worden	samengevoegd	tot	een	Senior	High	Diploma.	En	dan,	even	geen	school	wat
Paakow	betreft....

Nieuwe	student
'Hoe	gaat	het	met	jouw	klasgenoten	als	ze	geslaagd	zijn,	stromen	zij	ook	door	naar	een
vervolgopleiding?'	vroeg	ik	Emmanuel.	Niet	dus.	Twee	van	zijn	vrienden	waren	geslaagd	met
zeer	goede	cijfers	maar	zij	hadden	zich	na	Senior	High	nog	nergens	aangemeld.	Omdat	ons
huis	'om	de	hoek'	bij	de	technische	universiteit	van	Koforidua	ligt	vroeg	ik	Emmanuel	voorzichtig
te	polsen,	zonder	een	belofte	te	doen,	of	de	twee	interesse	hadden	in	een	technische	opleiding.
Via	een	docent	van	de	technische	universiteit	van	Koforidua	krijgen	wij	een	vrouwelijke	student
aangereikt.	Zij	is	eerstejaars	maar	is	op	zoek	naar	financiële	steun	voor	het	tweede	jaar.

Lucy	neemt	het	vanaf	hier	over	omdat	zij	makkelijker	met	de	studenten	in	contact	kan	blijven
dan	ik.	Een	van	Emmanuels	vrienden	haakt	af	want	hij	wil	niet	naar	de	universiteit	in	Koforidua.
De	vrouwelijke	student	reageert	niet	of	nauwelijks	op	appjes	en	telefoontjes	van	Lucy.	Een
serieuze	kandidaat	blijft	over	en	dat	is	Albert.	Hij	schrijft	een	eerlijk	en	open	brief	aan	ons	en
komt	met	zijn	moeder	op	gesprek	bij	Lucy.	Zij	sluit	net	als	het	bestuur	van	onze	stichting	en	ik,
Albert	meteen	in	haar	hart.

Voor	Albert	was	het	allemaal	heel	onwerkelijk.	Hij	beseft	nauwelijks	wat	er	gebeurt	maar	door	de
aanhoudende	telefoontjes	van	Emmanuel	en	Lucy	gaat	hij	geloven	dat	er	iets	positiefs	gaande
is.	Wij	nodigen	hem	uit	om	naar	Koforidua	te	komen	en	kennis	te	maken	met	Owusu.	Emmanuel
was	erbij	als	steun	voor	Albert.	Via	een	online	meeting	maakt	ik	samen	met	het	bestuur	kennis
met	Albert.	Vol	ontroering	vertelt	hij	over	zijn	situatie,	zijn	ongeloof	en	de	kans	die	hij	via	ons
schoolproject	krijgt.	Wij	zitten	met	tranen	in	de	ogen	te	luisteren.	Wij	bieden	hem	een	kans	maar
hij	geeft	ons	een	enorm	cadeau	terug.	Als	er	al	twijfel	zou	zijn	om	door	te	gaan	met	het	Quashie
School	Project,	dan	was	die	meteen	verdwenen	door	dit	groots	en	oprecht	moment	waar	wij
getuigen	van	waren.

De	opleiding	van	Albert	begint	in	januari	2023	en	zal,	net	zoals	de	opleidingen	(incl.	laptop,
stage	en	lesmateriaal)	van	onze	andere	studenten,	€2000-€2500	per	jaar	kosten	en	duurt	vier
jaar.

Zou	je	graag	een	persoonlijke	donateur	van	Albert	willen	worden	en	(deels)	zijn	studie	te
betalen,	dan	hoor	ik	dat	graag.	Stuur	me	een	mailtje	dan	neem	ik	daarna	contact	met	je
op.	Door	het	jaar	heen	krijg	je	updates	over	jouw	student.

Je	kunt	ook	(kleinere)	bijdragen	geven	via	de	betaalmogelijkheden	onder	onderstaande	knop

financiële	bijdrage	voor	opleiding	van	Albert

Onze	motor
Eind	2020	heeft	het	Quashie	School	Project	via	donaties,	een	motor	kunnen	kopen.	Ampofo	is
er	trots	op	en	zorgt	er	goed	voor	en	de	motor	ziet	er	perfect	uit.	We	wilden	graag	een	motor
zodat	Ampofo	gemakkelijk	ons	land	(Homeland	Oyoko)	kon	bezoeken.	De	bouw	laat	nog	steeds
op	zich	wachten	maar	toezicht	en	onderhoud	is	belangrijk	dus	Ampofo	is	regelmatig	op	het	land
te	vinden.
Tijdens	mijn	verblijf	in	Ghana	blijkt	de	motor	ook	super	handig.	Neefjes	en	nichtjes	worden	op	de
motor	gebracht	om	te	komen	logeren.	Samen	met	Ama	maar	vaak	ook	alleen,	komt	Ampofo
naar	ons	huis	in	Koforidua	om	klussen	te	doen.	Uiteraard	brengen	we	een	aantal	bezoeken	aan
Homeland	en	ook	daar	is	Ampofo	iedere	keer	bij.	Hij	voelt	zich	verantwoordelijk	en	wil	alles
weten	wat	er	gedaan	of	afgesproken	wordt.	Als	Ampofo	met	de	trotro	(kleine	busjes)	zou
moeten	reizen,	is	hij	een	tot	twee	uur	onderweg.	Nu	is	hij	binnen	20	minuten	ter	plaatse.	Hij	kan
met	de	motor	binnendoor	weggetjes	nemen,	wat	veel	kilometers	scheelt.	Kortom,	wij	zijn	erg	blij
met	onze	motor!

Ghanese	markt	is	een	feestje
Dat	doe	ik	het	allerliefste,	struinen	op	de	(groente)markten	in	Ghana.	Eens	per	week	gaan
Owusu,	Emmanuel	en	ik	naar	de	markt.	Emmanuel	maakt	een	boodschappenlijstje	en	houd	de
uitgaven	bij.	Owusu	bepaalt	de	route	naar	en	over	de	markt.	Dus	Owusu	voorop,	ik	in	het
midden	(zodat	ze	mij	niet	kwijt	konden	raken)	en	Emmanuel	sluit	de	rij.	De	markt	is	groot	en	er
zijn	verschillende	markten	in	Koforidua	maar	we	gaan	toch	steeds	bij	vaste	kraampjes	onze
boodschappen	doen.	Er	ontstaat	een	band	met	de	marktvrouwen	en	er	wordt	af	en	toe	een
extra	paprika,	tomaat	of	bos	uitjes	in	onze	tas	gestopt.	Sippe	gezichtjes	als	de	marktvrouwen
horen	dat	'dit	het	laatste	bezoek	is	want	morgen	ga	ik	naar	huis'	maar	meteen	krijg	ik	een	brede
glimlach	en	veel	goede	reis	wensen.

Linzensoep	uit	de	cooking	bag	
Hieronder	een	suggestie	van	groenten	die	je	kunt	gebruiken	in	de	soep.	Schroom	niet	om
andere	heerlijke	verse	producten	van	de	markt	toe	te	voegen.	Ik	hoor	graag	hoe	jij	jouw
linzensoep	maakt.

Benodigdheden	4	personen
500	gram	bruine	linzen
250	gram	rundergehakt
3	grote	uien
3	tenen	knoflook
1	prei
1	paprika
4	tomaten
2	winterwortelen
250	gram	champignons
1	blikje	tomatenpuree
zonnebloemolie
100	gram	rozijnen
rode	peper
tijm
eventueel	2	blaadjes	laurier
zout/bouillonblokjes	naar
smaak
water

Bereidingswijze
Was	de	linzen	en	zet	het	op	met	zout,	(laurier)	en	tijm	in
ruim	water.	Aan	de	kook	brengen	en	3	minuten
doorkoken.	Daarna	40	minuten	in	de	New	Cooking	Bag
zetten.

Ondertussen	het	gehakt	aanbraden.	Voeg	al	roerend	de
gesneden	uien,	gesneden	rode	peper	en	de
gesnipperde	knoflook	toe.	Vervolgens	de	stukjes	prei,
paprika	en	winterwortel.	Laat	dit	enkele	minuten
doorbakken.	Voeg	nu	de	tomatenpuree	en	de	tomaten
in	blokjes	toe.

Het	groenten	mengsel	bij	de	linzen	doen	en	als	laatste
de	champignons	en	de	rozijnen	toevoegen.	Breng	de
soep	weer	aan	de	kook	en	zet	nog	even	in	de	New
Cooking	Bag	terug	tot	de	soep	goed	gaar	is.

Eet	smakelijk

Creatieve	geschenken
De	tijd	van	cadeaus	komt	er	weer	aan.	Denk	bij	het	geven	van	geschenken	ook	eens	aan	onze
prachtige	handwerkproducten	zoals:

vlaggenslingers,	4	meter	lang	€20
kettingen	en	armbanden	van	€5	tot	€45
glaskralen	vanaf	€1
batikstoffen	diverse	coupons
hand	gevlochten	manden	€45	
New	cooking	bag	klein	€67	en	groot	€77

***		Deze	herfst	6	mandalakaarten	(i.p.v.	4)voor	€10		***	

Kijk	in	onze	Facebookshop,	stuur	een	mailtje	of	bel	0031	(0)6	2028	1979	en	maak	een
afspraak	voor	een	bezoekje	aan	onze	winkel.

Stichting	Quashie	School	Project

Voorstraat	43
9693	EE	Bad	Nieuweschans
0031	6	2028	1979
info@quashieschoolproject.nl

Wij	zijn	blij	met	iedere
gift.

RSIN	860642008
KvK	76487784

https://www.facebook.com/quashieschoolproject/
https://www.facebook.com/quashieschoolproject/
https://www.instagram.com/quashie_schoolproject/
https://www.quashieschoolproject.nl/
https://www.quashieschoolproject.nl/
https://www.facebook.com/NewCookingBagenmeer/
https://www.facebook.com/NewCookingBagenmeer/
https://www.quashieschoolproject.nl/doneren.php
https://quashie-school-project.email-provider.eu/web/x6xdgvaqvq/lrwyzjzl4s
https://www.quashieschoolproject.nl/contact.php
https://www.quashieschoolproject.nl/homeland.php
https://www.groenekookacademie.nl/recepten/704125_kikkererwtenbeignet
mailto:info@quashieschoolproject.nl?subject=mijn%20linzensoep
https://www.facebook.com/NewCookingBagenmeer/shop?view_public_for=2158811581055816&ref_code=mini_shop_profile_tile_shop_card&ref_surface=profile
https://www.quashieschoolproject.nl/contact.php
https://www.quashieschoolproject.nl/index.php
https://www.quashieschoolproject.nl/index.php
https://www.quashieschoolproject.nl/doneren.php
https://www.quashieschoolproject.nl/anbi.php
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://quashie-school-project.email-provider.eu/unsubscribe/x6xdgvaqvq/lrwyzjzl4s
mailto:info@quashieschoolproject.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-x6xdgvaqvq-lrwyzjzl4s

