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Twee jaar geleden is een groep jongeren naar Ghana gereisd om te helpen bij
het schilderen van een gebouw dat
dienst moest gaan doen als revalidatiecentrum. De eerste foto geeft de beginsituatie aan. De middelste foto het
resultaat van al het werk dat is verricht
en de laatste foto geeft de situatie van
vandaag de dag aan. De 13 mensen van
nu die naar Ghana gingen, hebben zich
op de hoogte gesteld van de veranderingen/vorderingen in de afgelopen
twee jaar. We werden hartelijk ontvangen door Charles en Cynthia (zij is de
persoon die wordt opgeleid tot prothesemaakster) die ons gedurende ons
verblijf zou gaan verzorgen. Er is in de

afgelopen twee jaar hard gewerkt.
Zo is er een kantine gebouwd links
van het hoofdgebouw. Er is een
werkplaats neergezet waar aan de
protheses gewerkt kan worden en
er is een hostel gebouwd waar de
gasten kunnen slapen. Het project is
bouwkundig bijna af. Alleen een
verdieping op de werkplaats bouwen
en dan is de klus geklaard. Met de
financiële steun uit Nederland kan
die verdieping wellicht gerealiseerd
worden en kan het revalidatiecentrum
in mei geopend worden. Het tweede
revalidatiecentrum in heel Ghana.
Een land zes keer zo groot als
Nederland met 25 miljoen inwoners.
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Indien u wilt bijdragen aan een
of meerdere projecten,
treft u hierbij de verschillende
bankrekeningnummers:

6 juli 2014

In memoriam

Mevrouw Henriëtte Louise Ensering
11 maart 1926 - 13 september 2014
Op zaterdag 13 september is mevrouw Ensering
op 88-jarige leeftijd overleden.
Mevrouw Ensering is vanaf 1986 betrokken bij het
Kibera-sloppenwijk project en heeft daarbij onder andere
het contact gelegd met onze kindernevendienst.
In de vorige uitgave van TIR nieuws heeft u meer over
dit project kunnen lezen.
Mevrouw Ensering was een inspirerende vrouw die veel liefde gegeven
heeft aan mensen in nood.
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Hierbij treft u het tweede TIR Nieuws aan.
In juni introduceerden wij ons als Taakgroep
Internationale Relaties met onder andere de eerste
uitgave van dit bulletin.
Zoals u misschien nog weet is het onze taak om voor en
namens de wijkgemeente Pauluskerk de relatie met onze
vrienden in Ghana en Majosháza te onderhouden.
In de vorige TIR Nieuws-uitgave heeft u ook de projecten
van enkele gemeenteleden gezien, in deze uitgave gaat het
hoofdzakelijk over de twee gemeentelijke contacten.
Deze hebben wij eerder dit jaar, op 6 juli, extra aandacht gegeven met de ontmoetingsmiddag, waar muziek en eten
werden geserveerd. Naar wat wij begrepen waren niet alleen wij enthousiast maar ook de circa 100 bezoekers.
We hopen in 2015 wederom een ontmoetingsmiddag te mogen organiseren.
In deze uitgave treft u informatie over het bezoek in oktober van enkele gemeenteleden aan Ghana, u wordt bijna mee op
reis genomen en u treft weer actuele informatie over Majosháza. Op het moment dat u vragen heeft of iets wil melden
kan u van harte terecht bij een of meerdere leden van de TIR. Onze namen treft u op de achterzijde van deze TIR Nieuws.
Veel leesplezier!
Namens de Taakgroep Internationale Relaties
Heinie de Kruijff en Hans Schriever

RECEPT
Ingrediënten voor 4 personen
600 gram doorregen runderlappen
10 eetlepels olijfolie
50 gram spekreepjes
1 grote ui
2 teentjes knoflook
4 paprika’s (rood en groen)
2 eetlepels bloem
1.5 eetlepel paprikapoeder of
chilipoeder
1 blikje tomaatstukjes (400 gram)
1 deciliter rode wijn
2 deciliter Rundvleesbouillon
2 theelepels tijm
4 vastkokende aardappelen
250 gram sperziebonen

Bereidingstijd ca. 120 min.

Bereidingswijze
Snijd het vlees in stukken en wentel ze
door de bloem. Verhit de vloeibare
margarine in een braadpan en bak het
vlees op matig hoog vuur in ca. 5 min al
omscheppend rondom bruin. Bak de
spekreepjes ca. 2 min zachtjes mee.
Pel en snipper de ui en de tenen knoflook.
Maak de paprika’s schoon en snijd ze in
stukken. Schep de ui, knoflook en paprika
door het vlees en bak alles nog ca. 2 min.
Strooi het paprikapoeder erover en bak
dit ca. 2 min zachtjes mee. Schenk de
gezeefde tomaten, de wijn en de bouillon
langs de rand van de pan bij het vlees.
Voeg de tijm toe. Breng het geheel
aan de kook en laat de

goulash afgedekt ca. 2 uur zachtjes
(op een vlamverdeler) sudderen.
Schil de aardappelen en snijd ze
in kleine blokjes. Snijd de sperziebonenen in drieën. Schep de
aardappelblokjes en sperziebonen door de goulash en
smoor het gerecht in
nog ca. 45 min
zachtjes gaar.
Eet smakelijk!

Een wereld andersom

Ghanareis
Atlantische Oceaan waar het
een drukte van belang was.
Kleine vissersbootjes voeren af en aan
en brachten de vis aan wal die daarna
snel bevroren werd.
Zondag 19 oktober woonden we in de
De volgende stop was bij het revalidatiehoofdstad Accra een dienst bij in de
centrum van Charles Mensah in Abesim
Presbyterian Church of Ghana. Een
dienst van vier uur! Niet omdat de preek bij de stad Sunyani. De plek waar we
twee jaar geleden met de jongeren zijn
of overdenking zo lang duurde, maar
geweest. We hebben toen geholpen
omdat naast het Engels ook nog in
met het bouwen van dit centrum.
andere Ghanese talen gelezen werd,
zoals het Twi en Ga. Tevens was er voor Vanuit het revalidatie-centrum hebben
iedereen een bijbelstudie. Allen met een we een tweetal excursies gedaan.
zelfde geboortedag in de week kwamen De Nkrankrom Municipal Assembly
School in Nkrankrom is een half uurtje
bij elkaar. Je kunt aan de voornaam
aflezen wanneer iemand geboren is bijv. lopen vanaf het revalidatiecentrum en
telt 356 leerlingen; verdeeld over de
Kofi Annan is op een vrijdag geboren.
Kofi is dus vrijdag. Wij mochten als groep afdelingen Kleuterschool, Lagere school
bij elkaar blijven en kregen in een aparte en Junior High School. Tijdens ons
bezoek werden allerlei spullen overruimte bijbelstudie. Al met al een heel
aparte belevenis, niet alleen vanwege de handigd, die in Breukelen waren
lengte van de dienst, maar ook vanwege ingezameld o.a. door leerlingen van de
de kleurrijke kleding die gedragen werd Schepershoek. Vooral schrijf- en tekenspullen werden zeer gewaardeerd. De
en het dansen, prachtig.
school beschikte nog niet over elektriciteit. Men hoopt in april/mei aangesloten
te worden op het elektriciteitsnet.
Wellicht zal dan ook de uitwisseling
tussen de leerlingen in Breukelen en
Nkrankom ook werkelijk kunnen
plaatsvinden. Tijdens de rondgang door
de school viel de discipline en de
eenvoud op. Gaan staan als er iemand
binnen komt en zeer beleefd op vragen
antwoorden. Totaal anders dan bij ons.
Leermiddelen waren zeer beperkt
aanwezig; een oud schoolbord aan de
muur en krijtjes die achter slot en
Op maandag vertrokken we naar
grendel lagen. Boeken hebben we niet
Elmina, een fort dat gebruikt werd om
gezien, maar die zullen er ongetwijfeld
de Afrikaanse slaven naar Suriname te
wel geweest zijn. De lokalen waren
verschepen. Hoewel het fort nu helemaal leeg is, (op een paar winkeltjes na) dus vrij sober, maar het lokaal van de
kleuterafdeling spande de kroon.
hing er wel een lugubere sfeer zeker
Golfplaten vormden het dak, maar als
ook naar aanleiding van datgene wat
het regent kunnen de kleuters geen les
daarover verteld werd. Allen waren
krijgen, omdat het dan binnen net zo
we onder de indruk. Eerst waren de
hard regent als daarbuiten. Door
Portugezen daar de baas en later
geldgebrek heeft men het project voor
opgevolgd door de Nederlanders.
een nieuw kleutergebouw moeten
Als je het goed op je laat doordrinstilleggen. Via en met basisschool de
gen: een inktzwarte bladzijde in
Schepershoek zullen we gaan proberen
onze geschiedenis. Onze gids
om via acties de kleuterafdeling te
was erg goed en liet niets
ondersteunen. Helaas was de waterput
onbesproken!!
in het dorp, die twee jaar geleden nog
Elmina is een vissersprima functioneerde nu buiten werking
dorpje aan de
Op zaterdag 18 oktober vertrokken
wij met dertien mensen naar Ghana
voor een reis van 13 dagen.

en haalde men weer water uit een
stromend beekje. Terug naar af zou je
kunnen zeggen. De mensen in het dorpje
zijn voor het grootste gedeelte boeren
die over het algemeen een minimum
inkomen hebben of daar onder. Ook de
woningen zijn zeer eenvoudig, niet
voorzien van elektriciteit en stromend
water. In het dorp is een gemeenschappelijke ruimte waar men zich kan
douchen met meegebracht water.
De Hand in Hand Community in Nkoranza
biedt een veilig en liefdevol thuis aan
kinderen met verstandelijk en/of lichamelijke beperking uit heel Ghana. In Ghana

Albert en zijn vrouw Jeanette. Hij is
voormalig tropenarts en zij was werkzaam in het onderwijs. Iedereen in onze
groep was en is onder de indruk van de
wijze waarop deze twee mensen de
gemeenschap als een vader en moeder
leiden. Via internet kunt u meer over
de gemeenschap lezen:
www.operationhandinhand.nl
De volgende stop was het Mole National Park. Een reis van vele uren. We
vertrokken redelijk vroeg uit Abesim om
voor het donker op de plaats van
bestemming te zijn. De gemiddelde
kunnen zij zich verder ontwikkelen in de snelheid is toch al niet hoog vanwege de
beschutte werkplaats van de gemeenvele drempels die vooral in de dorpen/
schap. Daar leren zij met eenvoudige
dorpjes waren opgeworpen. Onderweg
technieken fraaie sieraden zoals kettinzijn we door veel dorpjes gereden waar
gen, armbanden, sleutel-hangers en
ook veel kleurrijke kraampjes stonden
halskettingen te maken en verder maken met allerlei spullen, maar vooral veel
ze op traditionele Ghanese weefgetoufruit. Ook veel vrachtwagens met
wen mooie gekleurde stoffen, die o.a.
zakken houtskool kwamen we tegen.
gebruikt worden voor zeer speciale sjaals Twee jaar geleden was deze weg
en tassen. De opbrengst van deze
onverhard en deden we er een paar uur
producten dekt een deel van de kosten langer over. Vlak voor het eindpunt
van deze gemeenschap. De rest komt
reden we door een dorpje met de
van sponsors en donateurs buiten
oudste moskee van Ghana. Een zeer
Ghana. De gemeenschap wordt geleid
apart gebouw dat we helaas alleen
door een Nederlands echtpaar, dokter
vanaf de buitenkant mochten bekijken.

De volgende morgen
konden we meedoen aan
een wandelsafari. Tijdens de
wandeling zagen we veel
antilopen, aardvarkens en apen.
Olifanten hebben we wel gehoord
en in de verte gezien, maar niet echt
dichtbij zoals twee jaar geleden. Een
aantal van ons heeft later ook nog
meegedaan aan een Jeepsafari. Bovenop de auto gingen we het terrein door
met z’n kuilen en niet echt goede
wegen. Een hele belevenis.De laatste
stad die bezocht werd, was Kumasi. Een
stad met veel kleurrijke mensen. We
hebben twee markten bezocht. Markten die vooral voor de toeristen waren
opgezet. De laatste markt was een
kunstmarkt waar allerlei kunst uit Ghana
werd verkocht zoals kettingen, maskers,
schilderijen, houtsnijwerk enz. Voor een
ieder wat.
De laatste etappe van onze reis ging van
Kumasi naar Accra alwaar we het
vliegtuig terug namen naar Amsterdam.
Zo kwam er een eind aan een indrukwekkende-, boeiende-, emotionele-, kleurrijke- soms ook vermoeiende-, maar
vooral een prachtige reis een einde.

Majosháza in Hongarije

zijn vrijwel geen voorzieningen voor
kinderen en volwassenen met een
verstandelijke beperking beschikbaar.
De zorg laat bovendien vaak veel te
wensen over. In Ghana wordt een geestelijke handicap vaak in verband gebracht
met ‘boze geesten’. Om die reden
worden de kinderen nogal eens
in de steek gelaten.
In “Hand in Hand” krijgen deze kinderen
een veilig onderdak, goede verzorging en
veel liefde. In één kamer wonen 2 of
3 kinderen samen met één verzorger.
Zo leven zij als het ware in gezinsverband
en met elkaar vormen zij een warme
gemeenschap. Hier worden de mogelijkheden van de kinderen maximaal gestimuleerd. Als de kinderen ouder worden,

In de vorige uitgave van TIR, heeft u
kunnen lezen, dat wij sinds 1987 contact
hebben met het Hongaarse dorpje
Majosháza en Szigetcsép. Szigetcsép
ligt aan de precies aan de overkant van
Majosháza aan andere kant van de kleine
Donau en hoorde kerkelijk gezien bij
Majosháza, maar je moest als gevolg
van de kleine Donau 30 kilometer
omrijden om er te komen. Szigetcsép
is na een kerkelijke herindeling onder
een andere classis ingedeeld en behoort
kerkelijk niet meer bij Majosháza.
Toch zijn daar nog veel persoonlijke
contacten vanuit het verleden.
In Majosháza is recent een nieuwe
predikant benoemd. Zijn naam is
Andreas Reha en inmiddels heeft de
kerkelijke inzegening plaatsgevonden.
In oktober ontvingen we als TIR- groep
een uitnodiging voor de internationale
Hospice dag. Dit is een speciale dag
waarop de Hospices internationaal in de
belangstelling staan. Dat geldt natuurlijk

ook voor het hospice wat momenteel
gebouwd wordt in Majosháza. Dit is
een hospice voor de regio, waar met
man en macht aan wordt gebouwd en
waar wij als Pauluskerk ook financieel
aan bijdragen. Helaas was het voor ons
niet mogelijk om op deze uitnodiging
in te gaan. We hopen dit later in te
kunnen halen.
De werkzaamheden aan het hospice
zijn zoals we eerder schreven in volle
gang, de dakconstructie is gereed en
men hoopt voor de winter ook de
dakpannen gelegd te hebben.
Verder proberen we onderling met
Majosháza op geloofsgebied tot meer
uitwisseling te komen. We proberen
aan de hand van een bepaald bijbelgedeelte over de taalgrenzen heen
onderling van gedachten te wisselen.
Onze zustergemeente schrijft: “Wij
organiseren Hospice programma’s om
donaties te verzamelen. Elke avond

op 19.00 uur bidden de vrouwen van
onze gemeente voor jullie en voor
jullie zieken.
Zowel in Majosháza als in Breukelen
wordt er aan gewerkt om de onderlinge band te versterken.
Vanuit Breukelen ligt hierin een schone
taak voor onze werkgroep TIR en wij
hopen dat die band met Hongarije
voor u voelbaar is.

