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Kerst en nieuwjaarswens 2021
Bijna kerst. Ik sla de krant open en lees een bericht over de top 10 van de Top 2000.

Ghana heeft dromen
“Waarom heb ik het over de Top 2000?”
Omdat we toe zijn aan positieve berichten. Wist je dat kinderen, mensen, landen, organisaties,
instanties in hulpbehoevende situaties zelden op een krachtige, positieve manier worden
neergezet? Terwijl dat precies is wat wel terecht zou zijn.
In Ghana bv. is de geest trots en sterk, eindeloos en grenzeloos, evenals ook hun dromen dat zijn.
Een prachtig inzicht als je er even bij stil staat. SOSSAH heeft ook een ‘Top 10'. Onze “andere”
top 10 van stappen en projecten staat voor de fase waarin we als organisatie verkeren en voor wat
wij in de toekomst willen bereiken.
‘Dankzij hun dromen, hun trots, kracht, positiviteit zijn zij tot veel in staat.’
De kracht van de Ghanezen inspireert SOSSAH om dankbaar en positief in het leven te staan en
om te dromen. In 2021 kwamen voor SOSSAH en haar partners in Ghana mooie dromen uit:
1. veiligheid door het geven van voorlichting en verstrekken van beschermende goederen
2. goede zorgverlening aan pasgeborenen dankzij een container vol NICU-apparatuur.
3. voedsel en drinken voor de meest kwetsbaren.
Wij zijn iedereen die hier aan heeft bijgedragen intens dankbaar. Steunt u onze projecten ook ?
Bank: NL98RABO 0363 3914 28 (bic: RABONL2U) ‘projecten SOSSAH’Anbi: 861734683
Samen met het ziekenhuis gaat SOSSAH nu aan de slag met projecten als een generator,
elektriciteitsvoorzieningen, transport, digitalisering maar zeker ook met het werken naar
zelfredzaamheid voor St. Anthony’s Hospital en de geïsoleerde en kwetsbare gemeenschappen
rondom Dzodze (Ghana).
Er gebeurde veel dit jaar in onze werelden. En niet allemaal even leuk. 2021 is voor velen een
zeer roerig jaar. Coronamaatregelen brachten gevoelens van onveiligheid, polarisering. Zijn we
niet allen gewoon op zoek naar een stukje hoop en vertrouwen? Naar saamhorigheid en
verbinding? Nostalgie naar hoe goed het was? Zullen we daar samen weer hard aan gaan werken?
Wij wensen jullie veel positiviteit, hele fijne kerstdagen en een fantastisch nieuwjaar. We wensen
jullie rust en goede gezondheid toe en verbinding met allen die je lief zijn. Wat we jullie ook
toewensen is dat het volgende citaat van Martin Luther King uitkomt in 2022:

“Duisternis kan geen duisternis verdrijven. Enkel het licht is daartoe in staat.
Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat.”

