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Beste vriend(in) van The Dreams in Africa Foundation,

Het is bijna een jaar geleden dat ik mijn laatste nieuwsbrief heb geschreven en ik moet eerlijk
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toegeven dat ik er niet eerder toe instaat bleek te zijn. Ik zag/zie er tegenop om terug te blikken
naar het afgelopen jaar, want je wil toch graag vooral positief zijn en goed nieuws brengen.
Wetende dat de wereld ook vooral erg hard en oneerlijk (verdeeld) is en er dagelijks mensen in
erbarmelijke omstandigheden (letterlijk) moeten vechten voor hun leven, klampen mensen zich vast
aan hun laatste hoop, vertrouwen en geloof. Daar haal je kracht uit om door te kunnen gaan!
Een aantal tragische gebeurtenissen in de zomer van 2014 heeft mij persoonlijk en veel dierbaren
om mij heen geraakt als een BOM! Het komt dan plots zo dichtbij, maar voelt tegelijkertijd zo
onwerkelijk alsof het iemand anders overkomt en niet jij. Je staat machteloos en verslagen…
Allereerst verloren we in één klap een bijzonder gezin in onze buurt, inzittenden van de MH17, die
zomaar werd neergehaald op 17 juli. Susan, een goede vriendin en supporter van de Stichting,
(omdat ze een jaar eerder naar het kindertehuis in Ghana was afgereisd wat haar diep had
geraakt), vloog met haar man Paul en kinderen Steven en Tessa ‘back to her roots’ in Indonesie.
Ze keek er zo naar uit om deze bijzondere reis samen met haar gezin te maken!

Mijn vader, aangeslagen door het schokkende nieuws van de vliegtuigramp, besloot toch,
weliswaar met lood in zijn schoenen, om de laatste dag van de Nijmeegse 4-daagse uit te gaan
lopen. Voor de Stichting en het kindertehuis in Ghana, want dat had Susan niet anders gewild!
Zichtbaar ontdaan liep mijn vader de volgende dag de 160 Km uit. Zogenaamd met 2 vingers in

Dream BIG, aim high and live your dream!

zijn neus, naar zijn zeggen. Altijd stoer en sterk doen vooral.

Nietsvermoedend, lag hij 2 weken later doodziek in het ziekenhuis met de diagnose; acute
leukemie. Voor het allereerst in mijn leven zag ik echte angst in mijn vaders ogen, wetende dat hij
het niet lang zal volhouden in deze conditie. En inderdaad in nog geen 3 weken tijd, al vechtende
tegen de agressieve kanker en chemo, moesten we gedwongen afscheid van hem nemen. Mijn
sterke, trotse vader, trouwe supporter en gedreven Penningmeester van de Stichting was er plots
niet meer. Zo intens verdrietig en onwerkelijk tegelijkertijd!
Het

was

een

indrukwekkend

en

waardig

afscheid…

nog voor de afscheidsceremonie Susan, Paul, Steven en
Tessa, die in grote getalen werd bijgewoond in de kerk
van

Cuijk.

Zij

droegen

onze

samenleving

en

hun

medemens een warm hart toe en zetten zich op eigen
wijze actief in voor een betere wereld. Een voorbeeld
voor

velen

en

gemis

voor

ons

allen!

In dezelfde tijd hebben we afscheid moeten nemen van de vader en medeoprichter van The Friends
Foundation (NGO) in Ghana. Mr. Kunugbe was op leeftijd en kon niet meer lopen, maar was nog
steeds erg bij de les en een belangrijke drijvende kracht, steun en adviseur voor zijn zoon David,
de Projectmanager van The Friends Foundation. Door het overlijden van mijn eigen vader kon ik
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helaas niet op zijn begrafenis aanwezig zijn.

Aan het einde van dit tragische jaar zijn deze bijzonder dierbare en eigenlijk onmisbare mensen,
herdacht tijdens de jaarlijkse vrijwilligers dag in Ghana en tijdens een bijzonder benefietconcert.

van Barokensemble La Lumagne, georganiseerd door ons bestuurslid Mathisse Gosselink,

in de

kerk van Pellenberg, België wat € 1.500,00 heeft opgeleverd. Mooie gebaren van dank en
betrokkenheid!
Mijn vader heeft tijdens zijn laatste 4-daagse sponsorloop tevens € 1.500,00 opgehaald. Tijdens
zijn begrafenis is nogmaals € 900,00 opgehaald. En tijdens het afscheid en in naam van Susan
Hijmans en haar familie is in totaal nog eens € 2.300,00 gedoneerd, wat grotendeels ten goede
komt aan de scholing van hun adoptiekind: Akpeko. De overige bedragen worden besteed aan de
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bouw van een bibliotheek voor de kinderen in het kindertehuis en jongeren in de gemeenschap.

Namens Susan Hijmans en Hein van Hout wil ik iedereen ontzettend bedanken voor de mooie
giften, steun en betrokkenheid bij ons werk in Ghana!
Warme groet,
Noor van Hout
Voorzitter
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GIFTEN:
Met de verworven ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) -status zijn al uw giften
belasting aftrekbaar.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

