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Namens SOSSAH wensen wij jullie een fijne zomer toe. In augustus nemen wij ook even wat gas terug 

om in september gezamenlijk weer fris aan de slag te kunnen gaan. 

 

Inmiddels zijn in Nederland velen gevaccineerd en is de verwachting dat zij minder ziek worden van 

Covid19. In Ghana vreest men dat de Indiase deltavariant én de vele ontberingen voor de Ghanezen 

t.g.v. de lockdown en andere Coronamaatregelen een verwoestende uitwerking zullen hebben waar ze 

niet tegen zijn opgewassen. 

 

• Graag vragen wij uw aandacht voor: Sponsorkliks Sponsor uw SponsorDoel gratis! 

Sinds het begin van de pandemie is iedereen veel zaken online gaan bestellen, zoals  kleding, 

apparatuur, vakanties, abonnementen, noem het maar op. Hier willen wij als SOSSAH graag op 

inspelen. Wist u dat u SOSSAH bij elke aankoop gratis kan sponsoren?!  

 

Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst sponsorkliks.com te 

bezoeken en SOSSAH aan te klikken. Via SponsorKliks komt u uit bij ruim 500 winkels waar u 

precies hetzelfde betaalt maar er gaat een commissie naar Uw SponsorDoel!  

U sponsort ons dus gratis! Het zou fijn zijn als u deze informatie wilt delen met anderen.  

Meer bekendheid hiervan zal ten gunste komen van de financiële ondersteuning van onze 

projecten voor Ghana. 

 

http://sponsorkliks.com/


   

   

   

    

UPDATE HUIDIGE PROJECTEN 

• Project Beat the Virus 2 

Justine heeft Dzodze senior high school and Wovenu senior high school bezocht 

waar leerlingen van 14 jaar en ouder maskers, zeep, sanitisers en informatie 

kregen over het virus, hygiëne, vaccinaties en mythes en fabeltjes over Covid19. 

De overheid schenkt de school 1 kapje per student. Met dank aan dit project ontving elke school 400 

stuks maskers, te weinig: er bleken verrassend genoeg 1000 leerlingen te zijn.  

De volgende link stuurt u naar een Ghanese journalistieke reportage van dit tweede Project 'Beat the 

Virus' in Dzodze, GH: https://youtu.be/AcONVyUJgmY   

Project 'Beat the Virus' i.s.m. SOSSAH, lees meer via: 

 https://www.thefinderonline.com/news/item/21589-sossah-st-anthony-s-hospital-call-to-intensify-

education-on-covid-19-fight 

 
EE Labels, Heeze doneert 7 x 900 mondkampjes 

 

Afgedankte mondkapjes: EE Labels onze ‘reddende engel’ 

Net als overal verspreiden ook in Ghana studenten veelal het virus. Hulp bleek verrassend dichtbij: 

https://nos.nl/video/2386949-deze-bedrijven-maakten-mondkapjes-maar-die-business-ligt-nu-plat-

gelukkig-maar  EE Labels maakte vele mondkampjes en doneert al hun overbodig geworden 

mondkapjes aan SOSSAH:  7 dozen, 900 maskers per doos. Het zal nog tijd kosten aleer Ghana deze 

vorm van onze hulp niet meer nodig heeft, vooralsnog helpt het !  

Wij danken al onze gulle gevers. Na enig zoeken hebben we gelukkig iemand gevonden die ze 

vleugeltjes geeft waarmee ze spoedig op de plaats van bestemming aankomen. 
 

• Project Baby Breath 

Dit is een project van een Roosendaalse Serviceclub voor pasgeborenen die intensieve zorg behoeven in 

St. Anthony’s Hospital. De container vol apparatuur ligt al sinds eind mei in Tema haven. Dit is niet 

uniek, een gevolg van de plaatstelijke bureaucratie. De lading is gelukkig niet bederfelijk en zal er 

komen, koste wat kost. Geduld.  

 

•  Project Beads for Life - koop een sieraad, schenk een certificaat  

Hoofdverpleegkundige Justine ontvangt geld van donaties aan SOSSAH waarvan zij prachtige sieraden 

maakt welke in Nederland worden verkocht. Van de opbrengst daarvan schaft zij in Ghana 

geboortecertificaten en zorgverzekeringen aan voor de meest kwetsbaren. Door haar vele huisbezoeken 

weet zij heel goed wie in aanmerking komen. Ook volwassenen hebben vaak geen geboortecertificaat, 

een heel belangrijk document dat vele deuren opent. Wanneer zij de certificaten uitdeelt geeft zij ook 

gezondheidsvoorlichting over vele onderwerpen (vaccinaties, hiv, family-planning, hygiëne) en een 

gratis gezondheidscheck. Verder signaleert ze andere problemen in de afgelegen dorpjes, zoals bv. 

water- voedseltekorten. Momenteel diepen wij dit project verder uit. 

https://youtu.be/AcONVyUJgmY
https://www.thefinderonline.com/news/item/21589-sossah-st-anthony-s-hospital-call-to-intensify-education-on-covid-19-fight
https://www.thefinderonline.com/news/item/21589-sossah-st-anthony-s-hospital-call-to-intensify-education-on-covid-19-fight
https://nos.nl/video/2386949-deze-bedrijven-maakten-mondkapjes-maar-die-business-ligt-nu-plat-gelukkig-maar
https://nos.nl/video/2386949-deze-bedrijven-maakten-mondkapjes-maar-die-business-ligt-nu-plat-gelukkig-maar


   

   

   

    

SOSSAH werkt: 

• SOSSAH heeft haar website en brochure gelanceerd, volgt webinars, 

vergadert online en is bezig met structuur en projecten in overleg met het 

ziekenhuis. Verder wordt gewerkt aan het verwerven van financiën voor 

onze projecten, wie geen geld heeft doet niet mee. 

• Lopende projecten:  

- Baby Breath – gespecialiseerde intensieve neonatale zorg – afronding nazomer 2021 

- Beads for Life – Geboortecertificaten en zorgverzekering  - doorlopend project 

- Beat the virus – voorlichting en schenken van beschermend materiaal – doorlopend project 

- Care on wheels  - aanvraag ambulance en/of Toyota PickUp bij de SWEB Foundation in 

Ghana i.s.m. MIVA en Liliane Fonds – tweede beslissingsronde toekenningen valt in juli 2021 

- Food for Smile – voedsel, drinken, healthcheck  - doorlopend   

  

Aandachtspunten:  

In Ghana: vervanging van de 20 jaar elektriciteitscentrale wegens gebreken en toename van apparatuur 

en gebouwen, project laptops tgv digitaal patiëntendossiers, onderhoud ramen afd. Orthopedie, 

renovatie/nieuwbouw Maternity Ward. 

In Nederland: naamsbekendheid, fondsenwerving, verkennen samenwerkingen, ontplooien van fysieke 

activiteiten en ontmoetingen nu het weer kan. 

 

Vanuit Fort St. George, Elmina Coast, GHvertrokken veel slaven om nooit meer terug te keren. 

Lees- en kijktips: 

* Straatkinderen: Elke dag opnieuw trekken er kinderen uit armere gebieden in Ghana naar de grote 

steden om daar werk te zoeken. Sommigen gaan op eigen initiatief, anderen worden door hun familie 

gestuurd. Dat de kinderen in de stad op straat terecht komen, en de gevaren die ze dagelijks 

tegenkomen, daarvan is maar weinig besef.  Je kunt de film terugkijken 

via: https://www.adamfoghana.com/index.php/fotos/ 

* Het einde van de slavernij, 1 juli vierden we het einde van de slavernij, 158 jaar geleden op 

Suriname en de Antillen. Veel slaven kwamen uit Ghana: https://www.npostart.nl/VPWON_1325952 

Alles over discriminatie, vooroordelen, kolonialisme en ons slavernijverleden, quiz: 

https://npokennis.nl/collectie/84/racisme-en-slavernij 

Ook nu nog hebben we te maken met dergelijke afschuwelijke praktijken als slavernij. 

*  In ‘Hoe God verscheen in Ghana’ gaat presentator Bright O. Richards op onderzoek naar geloof en 

bezieling in Ghana en Nederland. Eén ding is zeker religie is er booming business: 

https://www.eo.nl/programmas/hoe-god-verscheen-in-ghana 

 

https://www.adamfoghana.com/index.php/fotos/
https://www.npostart.nl/VPWON_1325952
https://npokennis.nl/collectie/84/racisme-en-slavernij
https://www.eo.nl/programmas/hoe-god-verscheen-in-ghana

