Coronacrisis Ghana april 2020
Beste mensen,

Zoals zo vaak in tijden van crisis worden de meest kwetsbaren en de allerarmsten het hardst
getroffen. Zo ook in de deze Coronacrisis, waarbij het voor niemand gemakkelijk is.
Toch willen we jullie vragen om even stil te staan bij noodsituaties in veel ontwikkelingslanden
op dit moment, waar mensen door de “lockdown” geen inkomsten meer hebben en geen
sociaal vangnet. Dit betekent geen eten en overleven van dag tot dag; hongersnood dreigt!
Met onze Stichting The Dreams in Africa Foundation ondersteunen we twee lokale community
scholen in Ghana. Deze twee ontwikkelingsprojecten zijn opgericht en worden gemanaged
door lokale Ghanese partners, die zelf zijn opgegroeid in deze kansarme gebieden. Naast het
bieden van onderwijs, vangen ze de meest kwetsbare kinderen op die door omstandigheden
niet thuis kunnen wonen of ondersteunen ze deze kinderen financieel in hun moeilijke
thuissituaties.
Vanwege de lockdown in Ghana zijn veel scholen nog steeds gesloten en ligt het openbare
leven plat. De schoolmaaltijd (voor sommige kinderen de enige maaltijd op een dag!) valt nu
ook weg. De grootste zorg ligt op dit moment dus bij eten, want de voedselvoorraden raken op
en veel lokale donaties (e.g. voedselpakketten) zijn gestopt.
Projectmanager in Ghana: "It is very difficult here. The borders are locked, schools were
closed down from the 16th day of March until further notice. Markets are locked down.

Everybody here is suffering. They have written our names to give us food, but up till now we
don't know when we will get it. I have always thought of sustainability and have always worked
towards it so we in the home have enough food. Others don't so they have always being
coming for food."
Elke euro is dus welkom!

Hoe kan jij steunen?
o

Met een eenmalige donatie naar The Dreams in Africa Foundation (met ANBI-status =
je kan gebruik maken van een belastingaftrek) t.b.v. voedselpakketten en/of
groentetuin.
IBAN: NL 93ABNA 0455413401 ovv Coronacrisis Ghana en je voor-en achternaam

o

Met ons financiële adoptieprogramma kan je een kwetsbaar kind structureel steunen
naar school en in zijn/haar persoonlijke levensbehoeften. Sponsorgeld wordt onder
meer besteed aan schoolgeld, boeken, maaltijden en persoonlijke verzorging (voor
meer informatie zie: https://dreamsinafrica.org/programmas/financieeladoptieprogramma/)

Namens het bestuur en de mensen in Ghana bij voorbaat dank voor je steun.
Samen maken we het verschil! Stay safe!

Noor van Hout
Voorzitter
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