GIP heeft uw
hulp
nodig...
Kinderen in Wa (Ghana)

www.stichting-gip.nu

sti ch ti ng

Even voorstellen
Wie is Stichting GIP?

GIP is een kleine stichting met zeer enthousiaste vrijwilligers. Die 0% overhead kosten heeft, al het gedoneerde geld komt ten goede van het project.
Haar eerste project nog steeds voor de volle 100% steunt. Die openstaat
voor nieuwe Projecten en Samenwerking. Gip biedt dus financiele ondersteuning aan charitatieve projecten op het gebied van – GezondheidszorgVoeding en Educatie en is opgericht in 2012 door Joke Mulder met als
hoofdsponsor LBN Betonproducten.

Ons Project;

GIP realiseerde de afgelopen 2 jaar een afwateringsysteem van regen- en
afvalwater op het terrein van de kinderen van Child Support. Ook werd het
terrein geheel geegaliseerd. Beide projecten verbeteren de hygienische
leefomstandigheden van de kinderen, maar ook voor de hulpverleners enorm.
Afgelopen jaar is er tevens een omheining om het terrein gemaakt, dit alles
om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. GIP heeft hiervoor de
afgelopen 2 jaar acties gevoerd, organiseren van sportbijeenkomsten, “weet
waarvoor je Zweet”, basisschool acties ‘Naastenliefde Kerstactie 2011”door
de verkoop van banketstaafjes en het zoeken( blijven) van sponsors!

Eindejaarsactie 2012;

De verkoop van banketstaafjes op de basisschool waarbij de gehele opbrengst
voor het project ‘elk kind heeft recht op een toekomst’ Voor €1,50 per
kind per dag, kunnen U, de kinderen en Stichting GIP hiervoor zorgdragen.

Project GIP, Child Support in Wa (Upper
West van Ghana)

Eric Coomans (69) gepensioneerd docent werd in
2004 geraakt door het verhaal van een van zijn oud
leerlingen die bezig was met het opzetten van het
Kinderhuis Wa Yiri, wat welkom thuis betekend. Eric
zorgde voor steun uit Nederland voor dit Kinderhuis
in noorden van Ghana. In 2005 tijdens zijn bezoek aan dit Kinderhuis
verloor hij zijn hart aan deze kinderen in Wa, Vervolgens richtte Eric zich
op de meest kwetsbaren kinderen! Zo ontstond Child Support, een AIDS
hospice, een straatkinderen project, medische spreekuren werden gerealiseerd. Inmiddels biedt Child Support aan 35 kinderen een thuis!

Gerealiseerd door GIP
Wat heeft GIP in de tussentijd gedaan:
Een project zoeken was niet moeilijk, het
verhaal van de Nederlandse Marie-Chris die
als vrijwilliger naar Ghana ging te werken
bij de Nederlander Eric Coomans die daar
zijn Child Support aan het opzetten was,
gaaf ons de doorslag voor het ondersteunen
van ons eerste project.
GIP realiseerde in 2011 een afwateringssysteem van regen- en afwater op het terrein
van Child Support. Ook werd het terrein geheel geegaliseerd. Beide projecten verbeteren
de leef en hygienische leefomstandigheden van
de kinderen, maar ook voor vrijwillige hulpverleners en bezoekers enorm.
Gip ondersteunt Moeders-huis en kook die
elkaar 24 uur per dag aflossen in het
kinderhospice van Child Support (sterfhuis
voor kinderen) en die ook de zorg dragen
voor de kinderen op het terrein. Ondersteund onderwijs op het terrein en levert
een bijdrage aan de veiligheid van de
kinderen.
Gip realiseerde in begin 2012 de omheining
en de entree dmv een poort van Child Support, voor de veiligheid van de kinderen nog
meer te kunnen waarborgen. Alle werkzaamheden werden door de lokale bevolking gedaan.
Alle werkzaamheden worden door zowel door
de locale mensen uitgevoerd, het maken van
stenen voor de omheining wordt bv steen voor
steen zelf gemaakt, hier zijn 1800 stenen
zelf voor gemaakt
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Wat willen we graag?
Gezondheid
Gezondheidsvoorlichting bijeenkomsten worden gegeven.
Opvang van Aids/HIV kinderen,
alle kinderen worden door
Child Support zelf opgehaald,
zo ook de Bush-baby’s.

Eten
Elke dag 1 maaltijd, dat krijgen de
kinderen gelukkig van Child Support.
De Moeders en de kinderen helpen
hier met zijn alle aan mee.
Niet elk kind krijgt dit helaas in
Ghana zoals u kunt zien.

School
Alle kinderen gaan naar school en
krijgen 1 uniform, schoenen, boeken,
schriftjes, pennen en een schooltas.
Stichting GIP heeft het afgelopen
jaar 4 kinderen gesponsord en 25
kinderen voorzien van schooltassen en
schriftjes.
De school is drie uur heen en terug
lopen, ze gaan om 05.30 uur van
huis.
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Hoe gaan we
dat doen?
Gip gaat dus actie voeren op
basisscholen om te vragen om
mee te doen om te zorgen dat
er zoveel mogelijk roomboterbanketstaafjes verkocht gaan
worden. De zorg van een kind
kost € 1,50 per dag. Dan
kunnen kinderen iedere dag
eten
Hoe gaan we dat doen?
- De actie roomboterbanketstaafjes 		
(€ 1,50) Kerst 2012 uitleg!
- Gip komt op school en legt het 		
project uit dmv een kleine presentatie aan de groepen.
Maar om dit allemaal te kunnen
doen, hebben we jullie hulp nodig!
De zorg voor een kind kost hier
slechts 1,50 euro per dag per
kind. Dan kunnen ze ieder
dag eten (dat is vaak heel
bijzonder want in hun dorpen is er vaak geen eten),
krijgen ze schooluniformen
en kunnen ze naar school.
Help ons de kinderen
helpen! Ze zullen jullie er heel
dankbaar voor zijn!
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