
 

 
Sammy schrijft 
Samuël Ntumy, de coördinator van het project 
onder straatkinderen in Takoradi, stuurt met 
enige regelmaat een verslag van de voortgang op 

het project. De kinderen gaan hem erg ter harte 
en over Ruth - een meisje van de straat die het 
project bezoekt - schrijft hij: “Ruth is vijftien jaar 
en is volgens haar onderwijzer doorgaans op 
school. Ze is schrander en de laatste tijd enorm 
vooruitgegaan. Toch komt ze regelmatig te laat 
op school en ook valt ze soms zomaar in de klas 
in slaap. De onderwijzer zou graag meer toezicht 
zien op haar doen en laten buiten schooltijd. 
Daarom is het Sammy’s grote wens dat er zo 
spoedig mogelijk een nachtopvang wordt 
gebouwd. Daar zou ze dan kunnen verblijven 
zodat er meer toezicht is. Ze kan nog niet zo 

goed lezen en heeft nog veel moeite om woorden 
te spellen. Ze doet erg haar best om te leren. 
Ruth had een oogprobleem en op een gegeven 
moment ook malaria. Na een behandeling is ze 

weer helemaal hersteld van malaria en Ruth 
klaagt niet langer meer over haar ogen sinds ze 
een specialistische behandeling heeft gehad. We 
zingen en dansen veel met de kinderen en geven 
ze ook privé lessen in het AMFO huis. We vragen 
jullie gebed, zodat ze de liefde van God mogen 
ervaren in hun leven.” 
 
Takoradi Ghana: stand van zaken 
In het afgelopen jaar hebben we in het bijzonder 
actie gevoerd voor de te bouw van de dagopvang 
voor onze kinderen per 1 januari 2006 in Ghana. 
We hebben ons toen ten doel gesteld om 
voldoende geld te werven, zodat gestart kon 
worden met de bouw. U hebt ons enorm 
geholpen! Zie daarvoor de financiële 
verantwoording en de toelichting van onze 
penningmeester in de brief. De grond waarop het 
huis wordt gebouwd kochten we al eerder en ook 
werd ondertussen een omheining geplaatst. In 
januari werden een tweetal deuren en een 
toegangspoort geplaatst in de omheining. De 
start van de bouw stagneerde ineens, toen de 
zoon van de aannemer plotseling overleed. 
Gevolg was dat eerst op 27 februari de schop in 

de grond ging in plaats van op 1 januari! U hebt 
de start van de bouw mogelijk gemaakt, door 
bovenop de maandelijkse gift een extra gift te 
geven voor de dagopvang. Dat is geweldig, 
waarvoor we heel graag onze bijzondere dank 
willen uitspreken! Wel was het even schrikken 
toen we in september bij ons bezoek aan Ghana 
spraken met de architect en uitvoerder. Het 
bleek dat de drie jaar geleden in de offertes 
opgevoerde kosten vanwege de huizenhoge 



inflatie en geldontwaarding met omstreeks 60% 
zijn gestegen. Een flinke tegenvaller die ons even 
behoorlijk in verlegenheid bracht. Het voor de 
bouw benodigde bedrag werd ineens wel veel 
hoger en het leek erop dat de bouw nog niet kon 
beginnen.  
 
Acties en doelen 
Maar met de hulp van erg veel vrijwilligers in 
heel het land, was er toch voldoende geld om te 
starten met de bouw van de dagopvang per 1 
januari. Momenteel zijn diverse kerken door heel 
Nederland bezig met acties voor de AMS. Zo 
hebben alle kerken in Midden Drenthe de handen 
broederlijk in elkaar geslagen en werken 
gezamenlijk aan acties voor onze kinderen! Niet 
alle kerken en groepen kunnen we hier 
benoemen. Maar we willen de kinderkoren van 
Jennifer van den Hoek in Ridderkerk graag even 
in het zonnetje zetten. Zij hebben met hun acties 
in minder dan vier maanden tijd maar liefst 
15.000 euro opgehaald! Vooral dankzij hen kon 
de bouw voor de dagopvang zonder problemen 
doorgaan. Door het hele land heen zijn steeds 
veel vrijwilligers bezig om acties te bedenken en 
uit te voeren om gelden voor dit project bijeen te 
brengen. We willen iedereen die hier actief mee 
is graag heel hartelijk bedanken vanwege de 
inzet voor onze kinderen. We zijn ontzettend 
dankbaar en blij met alle hulp en de behaalde 

doelen. Maar… we zijn er nog niet! Er is nog veel 
geld nodig voor de inrichting van de dagopvang 
en het trainingscentrum. Daarnaast willen we 
graag zo snel mogelijk een nachtopvang bouwen 

zodat we jonge kinderen kunnen opvangen die 
nu extra gevaar lopen op straat. Ook hebben we 
voor een heel goede prijs land gekocht buiten de 
stad Takoradi in de plaats Agona, waar we in de 
toekomst graag een Afrikaans boerenbedrijfje 
willen beginnen. Daar kunnen jongeren uit de 
stad een nieuw bestaan opbouwen door te leren 
omgaan met landbouw, gewassen en dieren.  
 
Wandelen voor Afrika 
Op de kaart van noord Nederland hebben 

enthousiaste 
vrijwilligers de 
omtrek van Afrika 
getekend met het 
doel om daar een 
wandelroute van 
te maken. Maar 
hoe doe je dat? 
De oplossing 
kwam al snel. 
Guido Schmidt 
reageerde op een 
oproep die Esther 

Wildeman had geplaatst op de site van 
GPStracks.nl. En al snel was de route, met 
behulp van GPS, helemaal uitgezet! Zie ook op 
de site www.gps-info.nl/africa. In zeven etappes 
van ongeveer 25 km gaan we deze route lopen. 
Maar we denken er over om ook andere 

vervoersmiddelen te 
gebruiken zodat nog veel 
meer mensen mee 
kunnen doen. Daarom 
zijn originele ideeën meer 
dan welkom. De actie 
staat gepland in de 
herfstvakantie, van 21 tot 
en met 28 oktober 2006. 
Iedereen die -een etappe- 
wil meedoen is welkom. 
We zijn daarnaast ook op 
zoek naar sponsoren. 
Geïnteresseerd? Stuur 
een mailtje naar 
wandelen.voor.afrika@wa
nadoo.nl.  
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Karungu Kenia 
In Karungu wordt nog 
steeds gebouwd aan de 
school waarvoor EO 
Metterdaad ons financiëel 
helpt. Een paar jaar 

geleden startte William een schooltje in het dorp 
op verzoek van de chief. De ouders van de 
kinderen zijn overwegend vissers. Vader gaat  
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’s nachts het Victoriameer op om te vissen. 
Overdag is moeder bezig met het verzamelen en 
sorteren van de vis. Ondertussen zwerven de 
kinderen op straat. Voor deze kinderen startte 
William Otieno vijf jaar geleden een school en 
trok daarvoor een gebouwtje op van blikken 
dakplaten. Inmiddels gaan er meer dan 
honderdvijftig kinderen naar deze school. Omdat 
de ouders de school en de staf zelf al enige jaren 
financieren, besloten we iets te doen aan het 
verbeteren van het gebouw. Op de EO Gezinsdag 
in 2004 werd voor dit doel gecollecteerd. 
Uiteindelijk was er genoeg geld voor het bouwen 
van vier klaslokalen. Medio 2005 werd gestart 
met de bouw. Ondertussen zijn er allerlei 
tegenslagen geweest. Zo bleek de locale 
aannemer onvoldoende gerekend te hebben met 
de rotsige grond waarop de school wordt 
gebouwd. Ook is het niet gemakkelijk werkers te 
vinden gezien alle ziekte en overlijdenssituaties. 
Ten slotte is de aannemer zelf overleden. 
Daardoor is opnieuw vertraging ontstaan. Toch 
lijkt het einde van de bouw in zicht. Het 
gebouwtje moet nu alleen nog afgewerkt worden. 
We kregen in december een extra bedrag van EO 
Metterdaad, zodat daarvan schoolbankjes zijn 
getimmerd.  
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Philip 
De kinderen doen het goed op school. Arturo de 
zoon van William die de werkzaamheden 
coördineert, schrijft over de blinde Philip het 

volgende: “Philip zit nu in het tweede jaar van 
het voortgezet onderwijs. Hij studeert op een 
school voor blinden in Thika. Dat is de beste 
school voor blindenonderwijs in Kenia. Hij wil 
graag advocaat worden! Ze leren daar in de 
eerste plaats veel praktische vaardigheden die ze 

in het dagelijkse leven nodig hebben. De 
studenten moeten hun kamers schoon kunnen 
maken en de eigen kleding wassen. Een bezem 
maken ze van palmbladeren. Tijdens de 
vakantieperiodes komt Philip thuis, in Karungu. 
Dat is een dagreis. Daar begeleidt hij de Karungu 
kids op de drum tijdens het zingen. Het viel de 
leraren op dat Philip talent heeft. Hij speelt nu in 
een muziekgroep mee van de school. Kort 
geleden trad de muziekband van de Thika school 
in een kindershow op voor de televisie van Kenia. 
Het was een aangename verrassing voor ons om 
Philip drum te zien spelen op de nationale TV 
zender.” 
 
Zondagskind 
We bouwden het ziekenhuis in Karungu met het 
doel om in de eerste plaats een gelegenheid te 
bieden aan moeders om hun kinderen op 
verantwoorde wijze ter wereld te brengen. Naast 
aids, malaria en andere infectieziekten, sterven 
veel moeders en kinderen rondom de bevalling. 
Dat willen we graag voorkomen. Arturo schrijft: 
“Het is zondagmorgen ongeveer elf uur. De 
kerkdienst in Karungu is in volle gang. Het 
medische team van het AMS ziekenhuis zit ook in 
de kerk. Ze zien een man voorbij komen die zijn 
vrouw op de fiets draagt. Het team verlaat direct 
de kerk om de patiënt te helpen. Het blijkt dat de 
vrouw op het punt staat te bevallen: de weeën 
zijn al begonnen. Er is geen tijd te verliezen. Met 
een rolstoel brengen ze de vrouw naar de 

verloskamer. Een kwartier later is een 
dochter geboren! Na de kerkdienst 
verdringen de mensen zich bij het 
ziekenhuis om de nieuwgeborene en 
de moeder te begroeten. Het is feest! 
De moeder is enorm blij. Ze is 
helemaal verrast als ze nieuwe 
kleertjes voor de baby krijgt van 
mama Peres en van sommige vrouwen 
uit de omgeving. Drie dagen later 
wordt ze ontslagen uit het ziekenhuis. 
Als we vragen waarom ze niet eerder 
naar het ziekenhuis is gekomen, 
vertelt haar man dat zijn vrouw eerst 
weigerde naar het ziekenhuis te gaan. 
Ze hebben al twee kinderen en de 
bevalling vond nooit plaats in een 
ziekenhuis. Hij wou haar wel graag 
naar het ziekenhuis hebben, sinds dit 

ziekenhuis zo dicht bij hen in de buurt is. 
Mevrouw vertelt dat deze bevalling erg goed 
verlopen is in tegenstelling tot de vorige 
bevallingen thuis met traditionele vroedvrouwen. 
Als ze alles mocht overdoen, dan was ze ook met 
haar twee vorige bevallingen naar het ziekenhuis 



gegaan. Zij spoort nu haar vriendinnen aan om 
ook naar het ziekenhuis te komen en geen 
risico’s te nemen met thuisbevallingen door de 
traditionele vroedvrouwen.” 
 
Karungu in ontwikkeling 
Vanwege allerlei traditionele en culturele 
oorzaken en als gevolg van de armoede van de 
plaatselijke bevolking, is deze niet geneigd om 
medische hulp te zoeken in noodzakelijke 
gevallen. Daarom besloten we enige jaren 
geleden om een “mobiele kliniek” te beginnen. 
Die bestaat uit de auto die William Otieno van 
Wilde Ganzen kreeg, samen met eenvoudige 
doktersposten in sommige van de dorpen in de 

regio Karungu. Door deze opzet gaan we naar de 
bevolking toe en nodigen ze uit om zich te laten 
behandelen in geval van ziekte. Ook geven we 
voorlichting aan de plaatselijke bevolking. Arturo 
schrijft: “Kort geleden openden we de mobiele 
kliniek van de AMS aan de hoofdweg bij Kogore. 
Het is een klein gebouwtje opgetrokken van 
blikken platen, bedoeld voor eerste hulp en 
vaccinaties ten behoeve van de bewoners uit de 
omliggende dorpen. Daar meldt zich ook Phoebe 

die zwanger is. We hebben daar geen goede 
faciliteiten voor een bevalling, waarom we 
Phoebe naar de kliniek in Karungu willen 
brengen. Maar hoe komen we zo snel mogelijk 
aan vervoer? Eén van de medewerkers, Benson, 
gebruikt zijn mobiele telefoon en belt met het 
ziekenhuis in Karungu. Hij dringt erop aan om 
alles snel klaar te maken voor een bevalling en 
de ambulance te sturen om haar op te halen. De 
afstand tussen de twee klinieken is ongeveer 
acht kilometer. De weg is slecht en het neemt 
veel tijd. Elke minuut telt. Phoebe stapt met de 
zuster in een matatu (een publiek busje) en reist 
de ambulance tegemoet. Bij de kliniek, aan de 
hoofdweg, stappen ze uit vanwaar de ambulance 
haar over het laatste stuk onverharde weg 
vervoert naar het ziekenhuis. Daar wordt ze snel 
naar de verloskamer gebracht. Ze is net op tijd 
voor de bevalling. Telefoonbereik is er nooit 
geweest in Karungu. Elke keer als er iemand 
naar Karungu gaat, is hij verstoken van 
communicatie met de rest van het land. Sinds 
oktober 2005 slaagde een telefoonmaatschappij 
erin een voorziening te realiseren voor mobiele 
telefonie. Het is een locaal netwerk, zonder 
internationale toegangspoort. Maar het voldoet 
ruimschoots voor communicatie met grote delen 
van Kenia. Stapje voor stapje schrijdt de 
ontwikkeling voort. Vanwege de mogelijkheid van 
het gebruik van de mobiele telefoon, kan de 
medische staf nu sneller reageren op 
noodgevallen dan eerder.”  
De hulp die we al jaren voor de gezondheidszorg 
in en om Karungu krijgen van Elly & Rikkert, mag 
hier niet ongenoemd blijven. Vanwege hun 
medewerking en die van hun muzikale vrienden 
Jan Borger en Dick Lemair, is er jaarlijks veel 
geld binnengekomen. Bij diverse concerten wordt 
een collecte gehouden voor de kinderen van de 
AMS in Afrika. Dan geeft ieder vijftig cent of een 
euro. Het lijkt niet veel, maar al die kleine beetje 
bij elkaar zijn een grote hulp voor Afrika: dankzij 
de collecteopbrengsten van de concerten, draait 
het ziekenhuis in Karungu al een aantal jaren 
zonder enig financieel probleem. Hebt u trouwens 
het boek over hun leven al gelezen? “Vrije 
Vogels” geschreven door Herman Veenhof is via 
de boekhandel en via internet te bestellen bij: 
info@deboeinijverdal.nl. Dit boek is uitgegeven 
naar aanleiding van hun 40 jarig jubileum. Elly 
en Rikkert: Van harte! 
 Colofon: De Schoof 13, 7908 NS Hoogeveen * Tel:  
0528 273161 * website: www.andreasmanna.org * email: 
info@andreasmanna.org * Abn Amro Beilen: 49.28.23.308 * 
Postbank: 68.94.101 * België:  
ING Tongeren: 335-0527700-66 * Missie en doel: Jesaja 54 * 
Uitvoering en beleid: Jesaja 43 : 16-21
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