SOSSAH BEGINT IETS NIEUWS + HERHAALT HET
3KONINGENMAAL VOOR GHANA

Na een succesvolle 1ste editie in 2021 herhaalt SOSSAH haar ‘Drie
Koningenmaal’ voor Ghana. SOSSAH werkt nauw samen met St. Anthony’s
Hospital in Dzodze, Volta Region in Ghana. Gezamenlijk ondersteunen zij het
ziekenhuis alsmede het preventieve gezondheidsteam van het ziekenhuis.
Dankzij actie’s als deze en royale giften zijn SOSSAH en het St. Anthony’s
Hospital in staat de meest urgente projecten uit te voeren.
Projecten
Op dit moment zijn dat ‘Vervoer’ en een ‘Powerhouse’ + bijbehoren voor de 2
nieuwe generatoren. Door de directe onderlinge contacten wordt de opbrengst
rechtstreeks besteed aan deze twee urgente projecten.
St. Anthony’s Hospital en SOSAH
De basis voor SOSSAH is gelegd door Dr. de Bruijckere, later gynaecoloog in
Roosendaal, en zijn vrouw die het St. Anthony’s Hospital hebben opgestart .
ACTIES
- Iets nieuws: … SOSSAH’S KERSTKAARTENACTIE !
Mijke de Bruijckere, kleindochter van Dr. de Bruijckere, heeft 2 ‘Kerstkaarten
Ghanaian-style’ ontworpen. De kaarten kosten € 1,00 per stuk en de opbrengst
hiervan gaat rechtstreeks naar onze projecten.
Bestellen: info@sossah.nl of 06 30076911.

- Drie Koningenmaal

Brunch als een koning en ondersteun het goede werk van SOSSAH in Ghana.
Stokbroodjes met beleg, gevulde eitjes, een lekker drankje en een stukje Drie
Koningentaart. In en om Zegge wordt alles gratis bij u thuis bezorgd.
Wanneer: Zondagochtend 9 januari, tussen 09.00 en 12.00 uur.
Kosten: € 19,00 per ‘Koningsmaal’.
Bestellen: uiterlijk donderdag 6 januari 2022
Via e-mail: sossahghana@gmail.com of telefonisch 06-30076911.
Een gift mag natuurlijk óók, via: https://www.geef.nl/nl/project/sossah-givesyou-wheels/info ….. Óf via:
Bank: NL98RABO 0363 391428 t.a.v.sossah ovv ‘Projecten SOSSAH’
BIC/Swift RABONL2U
SOSSAH heeft de Anbi-status: Anbi: 8617346 KvK: 80609740
Met de gezamenlijke hulp van het ziekenhuis en SOSSAH kunnen kinderen
gezond opgroeien, kunnen bejaarden, weduwen en gehandicapten rekenen op
gerichte zorg hetgeen een positief effect heeft op de gemeenschap.
SOSSAH: www.https://www.sossah.nl/ info@sossah.nl

Hartelijk dank voor jullie steun: AKPE !

SOSSAH STARTS SOMETHING NEW + REPEATS THE 3KINGS
MEAL FOR GHANA
After a successful 1st edition in 2021, SOSSAH will repeat its 'Three Kings
meal' for Ghana. SOSSAH works closely with St. Anthony's Hospital in
Dzodze, Volta Region in Ghana. Together they support the hospital as well as
the hospital's preventive health team. Thanks to actions like these and generous
donations, SOSSAH and the Hospital are able to carry out the urgent projects.
Projects
At the moment these are 'Transport' and a 'Powerhouse' + accessories for the
2 new generators. Due to the direct mutual contacts, the proceeds are spent
directly on these two urgent projects.
St. Anthony's Hospital and SOSAH
The foundation for SOSSAH was laid by Dr. de Bruijckere, later gynaecologist
in Roosendaal, and his wife who started St. Anthony's Hospital .
ACTIONS
- Something new: ... SOSSAH'S CHRISTMAS CARD OFFER!
Mijke de Bruijckere, granddaughter of Dr. de Bruijckere, has designed 2
'Christmas cards Ghanaian-style'. The cards cost € 1.00 each and the proceeds
go directly to our projects.Order: info@sossah.nl or 06 30076911.
- Three Kings' Meal
Brunch like a king and support SOSSAH's good work in Ghana.
Baguettes with toppings, filled eggs, a nice drink and a piece of Three Kings
Cake. In and around Zegge, everything is delivered to your home free of charge.
When: Sunday morning, January 9, between 09:00 and 12:00.
Costs: € 19.00 per 'King's meal'. Order: no later than Thursday, Jan. 6, 2022
By email: sossahghana@gmail.com or by phone 06-30076911.
A gift is of course also allowed, via: https://www. Geef.nl/nl/project/sossahgives-you-wheels/info ….. Or via:
Bank: NL98RABO 0363 391428 'Projects SOSSAH' BIC/Swift RABONL2U
SOSSAH has Anbi: 8617346 KVK: 80609740
With the joint help of the hospital and SOSSAH, children can grow up healthy,
the elderly, widows and the disabled can count on targeted care, which has a
positive effect on the community.
SOSSAH: www.https://www.sossah.nl/ info@sossah.nl

Thank you very much for your support: AKPE

