Akwaaba,
Zoals jullie wellicht weten, zijn wij (Gonda en Manon) momenteel voor 6 weken in
Ghana. Hier bezoeken we Lieke die voor een periode van 1 jaar aan het werk is met
straatkinderen.
Voor Gonda is het de eerste keer dat ze Ghana bezoekt. Manon heeft vorig jaar tijdens de
sportweek in Begoro dit indrukwekkende land al eens mogen ervaren. Wij zijn hier nu
bijna 2 weken en hebben al heel veel mooie, grappige, leuke en verbazingwekkende
dingen meegemaakt. Maar buiten ons bezoek aan Lieke zijn wij hier natuurlijk ook voor
STIVOSINA. Vorige week hebben wij een training van F.C. Mandela bezocht. Hier
waren we toeschouwer bij een wedstrijd tussen de F.C. Mandela girls en een jongensteam
onder de 14 jaar. En het is maar weer eens bewezen, meisjes kunnen beter voetballen dan
jongens!
Tijdens deze wedstrijd hebben wij helaas met eigen ogen kunnen meemaken wat wij van
Shamo, de coach van F.C. Mandela, al vernomen hadden: er rijden nog steeds gewoon
auto’s over het veld terwijl de kinderen aan het voetballen zijn! De wedstrijd moest dan
ook een paar keer stil gelegd worden om ongelukken te voorkomen. Een omheining om
het veld is dus echt nodig! Gelukkig is al het geld dat hiervoor nodig is al bij elkaar
verzameld en wordt dit jaar nog begonnen met het plaatsen van een omheining. De
benodigde materialen hiervoor zullen wij tijdens ons verblijf samen met Shamo gaan
aanschaffen.
Daarnaast is het ons opgevallen dat de ballen waarmee de kinderen spelen van ontzettend
slechte kwaliteit zijn. Deze zullen door ons de komende weken vervangen worden.
En mocht iemand nog een goede scout bij RODA JC, AJAX of PSV kennen, dan is deze
van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij F.C. Mandela. Volgens Shamo
zijn er namelijk een aantal spelers die op Europees topniveau mee kunnen voetballen en
hij vroeg ons scouts te sturen!
Het andere project van STIVOSINA de sportweek in Begoro, vindt volgend jaar in de
derde week van januari plaats. Ook de Africa cup, waar Ghana dit jaar de thuisbasis voor
vormt, vindt in deze periode plaats. De sportweek in Begoro willen wij dan ook nog
grootser aanpakken dan vorig jaar. Waar vorig jaar nog 400 kinderen deelnamen aan
diverse sporten, nemen nu maar liefst 820 kinderen deel. De eerste voorbereidingen zijn
inmiddels getroffen en wij zullen over 3 weken naar Begoro afreizen om het benodigde
geld bij onze contactpersoon in Begoro af te geven.
Dit was in het kort het laatse nieuws over onze projecten in Ghana. Wij hopen dat we op
deze manier een beetje een beter beeld van de werkzaamheden van STIVOSINA in
Ghana hebben kunnen geven. Rest ons alleen het volgende nog te zeggen: mocht iemand
nog over nieuwe voetballen beschikken dan zijn deze van harte welkom!!
Groetjes vanuit Ghana
Manon en Gonda

