Stichting ABaCus
ondersteunt o.a. het AMO Programme
– Agodi ma Osuahu –
"Playing gives experience"

Voorwoord
Alweer de vierde nieuwsbrief. We zijn na de
vakantieperiode weer vol enthousiasme begonnen.
Een deel van het bestuur heeft met eigen ogen
gezien hoe de zaken ervoor staan in Abetifi en dat
geeft inspiratie.
In deze brief weer nieuws over zowel de Stichting
ABaCus als over het AMO Programme. Wilt u
reageren op deze brief dan kan dat per brief, mail
of de telefoon (zie adres en nummers hiernaast).
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www.amo-programme.org
Voor meer informatie in Ghana
P.O. Box AT 10
Abetifi, Ghana
tel. 00-233-81-30050
info@amo-programme.org
Voor meer informatie in Nederland
Amerikaring 2
3823 HT Amersfoort
tel. 033-4555808
rekeningnummer: 4688606
steuncomité@amo-programme.org

Nieuws
Nieuws uit Nederland
Over de mensen
Ten eerste zijn we heel blij dat Machteld en Evert
weer terug zijn na hun reis naar Australië en
Nieuw-Zeeland, nu zijn we weer compleet.
Evert heeft al een plan gemaakt om onze website
bij te werken en bij te houden. Binnenkort een
nieuwe versie!!
Verder heten we van harte welkom; Aart Bosch, de
broer van Henk. Hij heeft aangeboden op
projectbasis ondersteuning te verlenen, met name
op het gebied van sponsoring en fondsenwerving.
Over de financiën
In een van onze vergaderingen heeft Wim Vos, een
collega van Koos, ons het één en ander verteld
over zijn ervaringen met fondsenwerving. Zijn
verhalen hebben ons zeer geïnspireerd en ons aan
ideeën geholpen over hoe we met dit moeilijke
onderdeel aan de slag kunnen gaan.
Impulsis, een samenwerkingsverband van een
aantal ontwikkelingsorganisaties, heeft een bedrag
verdubbeld dat door acties op scholen is
verzameld. Deze € 10.000 zijn bestemd voor
machines en de trainingen in het gebruik daarvan.
Een aantal van die machines zijn inmiddels
aangeschaft en wij hebben ze tijdens ons bezoek
aan Ghana kunnen bewonderen.

Over de reis
In augustus zijn Henk, Joa (met de kinderen),
Evelien en Margriet in Ghana geweest en hebben
Abetifi, en uiteraard het AMO Programme,
bezocht. Er is een bestuursvergadering bijgewoond
en twee dagen in de werkplaats en op kantoor
meegeholpen (daarover verderop in deze
nieuwsbrief meer). Het belangrijkste doel van het
bezoek was een ‘samen-gevoel’ te creëren, zowel
met de board in Ghana als met de werkers. En dat
is gelukt!

De bestuursvergadering (met v.l.n.r. Fred Appertey,
Joa, Evelien, Kofi Amfo-Akonnor, Henk, Felix Maafo,
Osafo Boateng en Esther Lily Owusu)

Nieuws uit Ghana
Over de bestuursvergadering
Zoals eerder gezegd is er vooral gewerkt aan een
‘samen-gevoel’. Verder bleek er in Ghana
onduidelijkheid te zijn over of geld al dan niet
geoormerkt is (dus voor een specifiek doel
bestemd) of dat het ook gebruikt mocht worden
voor bijvoorbeeld salarissen.
Verder is uitvoerig gesproken over een nieuwe
werkplaats. Er is al land gemarkeerd en er zijn
goede plannen, maar er moet uiteraard geld komen.
In de toekomst zullen we hier ongetwijfeld op
terugkomen.
Ook is er meer begrip over bepaalde dingen, zoals
dat ook/zelfs in Nederland het geld niet op straat
ligt.

En verder…
Alleen maar goed nieuws! Er zijn grote orders
binnengekomen van scholen. Bovendien heeft de
Ghana Education Service (GES) van de regio
Kwahu interesse getoond in de materialen. Door
praktische zaken kan het er dit jaar nog niet van
komen, maar het is hoopgevend voor de toekomst!

Over de werkers
Op dit moment werken er vier vaste medewerkers
in de werkplaats. Ook heeft het AMO Programme
gedurende korte tijd twee stagiaires van Avotrain
(beroepsopleiding in Abetifi) gehad. Esther Lily
werkt uiteraard nog op het kantoor en daar hopen
ze versterking te krijgen via de National Service.
Dit houdt in dat pas-afgestudeerden een jaar bij
een instelling werken om bij te dragen aan de
ontwikkeling van het land en werkervaring op te
doen. Er was gehoopt op Seth, die al wat werk
heeft verricht aan de manuals, maar helaas is hij
elders geplaatst en heeft AMO een zogenaamde
quantity surveyor (iemand die in de bouw
bestekken tekent) toebedeeld gekregen. Er worden
overigens pogingen gedaan Seth toch voor het
AMO Programme te behouden. Verder traint
Kwaku, de meest ervaren man in de werkplaats, de
andere medewerkers hoe ze de machines moeten
gebruiken.

Positieve veranderingen in Ghana
Tijdens ons bezoek hebben we gemerkt dat er in de
afgelopen jaren veel positieve ontwikkelingen zijn
geweest in Ghana. Zo zijn de wegen duidelijk
verbeterd en heeft tegenwoordig bijna iedereen een
mobiele telefoon (mét bereik). Ook is het aantal
fietsen duidelijk toegenomen. Er waren wel veel
light-offs (stroomstoringen), maar de regen die de
overstromingen heeft veroorzaakt, heeft er ook
voor gezorgd dat het Voltameer weer vol zit en er
dus energie kan worden opgewekt.

Faits divers
Overstromingen
Zoals waarschijnlijk gezien op de televisie of
gelezen in een krant, zijn er in het noorden van
Ghana zware overstromingen geweest. Er zijn veel
mensen getroffen, maar gelukkig niet in Abetifi.

de vitrine in het kantoor

voor de werkers hadden we T-shirts meegenomen
(v.l.n.r. Esther, Evelien, Kwaku, Sammy, Henk, Michael,
Margriet, Joa en Joy)

aan het werk in de werkplaats

