
 

Het nieuwe jaar 
 
Terugblik 2018 

 
Wat een dymamisch jaar was 2018. Er zijn nog nooit zoveel activiteit rondom het Quashie Ghana School Project 
geweest. In maart vakantie in Ghana. Mijn zussen ontmoet, de begrafenis van mijn tante naar wie ik vernoemd ben 
meegemaakt én met Paakow, Emmanuel en Louisa op schoolreis geweest. In Nederland waren 3 
donateursbijeenkomsten en een prachtig uitverkocht huiskamerconcert van Dancing Voices. In het voorprogramma 
werden gedichten voorgedragen van en door Wilma Gosejacob. Ook is er, mede door de New Cooking Bag, een 
levendige “Ghanese” handel ontstaan. Samen met Marieke heb ik 7 dagen op fairs en festivals gestaan. Het aanbod 
in onze kraam was zeer divers. Uit Ghana verkochten we de New Cooking Bag, glaskralen, Shea Butter, Black Soap en 
Baobabolie. Daarnaast verkochten we ook mooie producten die we van donateurs kregen zoals, keramieken 
beelden, schilderijen, de gedichtenbundel en een theedoek met gedicht. De opbrengst was voldoende voor een 
schooljaar van een van de Quashie kinderen! De theedoeken zijn op maar de andere spullen zijn nog te koop. 
 

 
Tijdens de donateursdagen vroeg ik aandacht voor volwassenonderwijs. Voor zus Ama een vervolgopleiding in de 
verpleging en voor schoonbroer Ampofo een bijscholing om beter Engels, schrijven en rekenen te leren. Inmiddels 
heeft Ama haar 1e jaar afgerond en haar certificaat ontvangen. Ampofo zit weer halve dagen in de klas. Het viel in 
het begin niet mee. Na de lagere school heeft hij niet meer gestudeerd dus dan is het schoolritme even wennen. Nu 
is hij er aan gewend, ’s ochtends naar school en ’s middags aan het werk als meubelmaker. 
 
In augustus wilde Lucy en haar man Isaac graag naar Nederland komen. Het visum van Lucy werd goedgekeurd, dat 
van Isaac werd afgewezen. Omdat Lucy al eens in Nederland was geweest wilde ze niet alleen komen, het ging deze 
keer hoofdzakelijk om Isaac. Balen! Zonder al te veel verwachtingen een bezwaarschrift ingediend bij de 
immigratiedienst. Na 3 maanden konden we rekenen op een antwoord. Lucy’s visum is dan verlopen dus helaas 
pindakaas. In 2019 opnieuw proberen! 
 
  



 

Vooruitblik 2019 
 

 
Dan ontvangt Isaac net voor kerst een email van de immigratiedienst dat hij begin 2019 naar Europa mag reizen! Helaas 
krijg ik in zo’n korte tijd geen visum voor Lucy geregeld. Misschien is een Afrikaantje in de winter in Nederland niet zo’n 
goed idee. Ik herinner me Lucy in augustus 2014, zittend op de bank met een dikke deken om haar heen. Toch zegt een 
stemmetje dat ik dit gewoon door moet laten gaan. Isaac is op de achtergrond actief voor het schoolproject. Altijd 
inzetbaar als er dingen geregeld moeten worden. Hij weet veel, is handig en snel dus voor mij een enorme steun in een 
land waar ik de regels niet ken. Ook heeft hij veel bijgedragen aan de zorg voor Paakow, Owusu en Docia. Kortom, Isaac 
komt in Februari naar Nederland. Om hem te wapenen tegen de kou zijn enkele donateurs al in de weer. Zo wordt er een 
paar sokken gebreid en winterkleding uitgezocht die anders in de zak van Max zou verdwijnen. Voor Isaac hoop ik dat het 
gaat sneeuwen en vriezen. Hoe prachtig is het om dat voor het eerst in je leven mee te maken.  

 
Verder ligt 2019 nog open. Er gloort van alles aan de horizon zoals: 
Een vakantie naar Ghana eind van het jaar. 
Een “retraite”-reis samen met mijn zussen in Ghana. 
Concrete stappen in de voorbereiding voor het “Mama”-project. 
Nieuwe schoolverhalen van Emmanuel en Louisa. 
Examenjaar voor Yaw en Paakow. 
Hopelijk een mooi festival voor het Quashie Ghana School Project. 
En…. nog heel veel moois waar ik nu allemaal nog geen weet van heb. 
 
In ieder geval hoop ik jullie dit jaar weer te zien. Het is fijn om 
te kunnen schrijven maar zeker zo fijn om jullie ook te ontmoeten. 
 
Een warme groet, Moniek 

Uitnodiging 

Vinden jullie het leuk om Isaac te ontmoeten? Gewoon een informele avond waarop hij zijn ervaringen vertelt. 

De mogelijke datums zijn in: 

Bad Nieuweschans op donderdagavond 7 februari. 

Oss op vrijdagavond 15 februari. 

Ik hoor graag z.s.m. van jullie zodat ik een verdere planning kan maken. 

 


