Helpt u mee voor
beter onderwijs
in Techiman - Ghana?

De Protestantse gemeente Abbega-Oosthem-Folsgare steunt sinds 2008 de leden van de
lokale Evangelical Church of Ghana in Techiman. Als eerste initiatief van de daartoe
opgerichte Ghanacommissie, werd in de periode tot 2010 een bakkerij gesticht.
Daarna is een school-/studiefonds in het leven geroepen. Dit fonds stelt zich ten doel
om jaarlijks een vast bedrag van e 2.500,- over te maken naar Techiman, ter
ondersteuning van gezinnen die geen school- of studiegeld kunnen betalen.
(zie ommezijde)

Waarom een school-/ studiefonds?
De Verenigde Naties schreven het in 2000 al, bij de formulering van de millenniumdoelen:
Iedereen minimaal basisonderwijs
“In ontwikkelingslanden gaan veel kinderen nog niet naar school. Vaak worden zij thuis gehouden om
mee te helpen in het huishouden of om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen.
Ook hebben veel kinderen in vluchtelingenkampen onvoldoende toegang tot onderwijs. Verplicht en
toegankelijk onderwijs is een belangrijk middel in de strijd tegen kinderarbeid. Het geeft kinderen de
kans om zich verder te ontwikkelen, waardoor hun kansen in het leven toenemen. Dit komt uiteindelijk
de hele maatschappij ten goede. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat in 2015 alle kinderen overal
ter wereld basisonderwijs kunnen volgen en afronden”
Deze doelstelling is onze drijfveer om ons in te zetten voor beter onderwijs in Ghana, maar daar hebben
we wel uw hulp bij nodig! Voor slechts e 25,00 kan een kind in Ghana een jaar lang naar de basisschool.
Iedere donatie van e 25,00 is welkom, maar omdat wij de bevolking in Techiman jaarlijks structurele
steun hebben toegezegd, zouden wij het zeer waarderen dat u ons ook structureel wilt steunen. Dit
zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een zes-jaarlijkse toezegging van e 25,00. Dit biedt een kind
de zekerheid dat de basisschool ook daadwerkelijk volledig doorlopen kan worden!
Helpt u mee? Vul dan onderstaande antwoordstrook in en lever deze in bij Jacob Looijenga, Skerwâld 4
te Oosthem of mail uw toezegging naar: jlooijenga20@gmail.com U kunt uw bijdrage overmaken
op rekeningnummer: NL91RABO 0128.6381.68 t.n.v. Diakonie PG Oosthem-Abbega-Folsgare o.v.v. “studiefonds”. De bijdrage is dan fiscaal aftrekbaar. Wij zullen u op de hoogte houden van de resultaten, maar
u kunt ook onze website volgen: onderwijsvoorghana.nl.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

✁

Antwoordstrook

Ja , ik help mee voor beter onderwijs in Techiman

Naam: ....................................................................

Mijn bijdrage:

Adres: ....................................................................

O een eenmalige gift van e ..................................

Woonplaats: ............................................................

O een zesjaarlijkse bijdrage van e 25,- per jaar

E-mail: ...................................................................

O anders, namelijk: .............................................

