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We zijn blij u deze kersteditie van onze
nieuwsbrief te kunnen aanbieden. In deze
nieuwsbrief krijgt u informatie van de
voorzitter van Child Support Nederland Bas
van Pruijssen, de Director in Ghana Dan Seidu
en van de familie van Arkel die in Wa, Ghana
op bezoek is geweest. We zitten nu in een
hoopvolle fase en zien dat Child Support
onder dagelijkse leiding van Dan en de
moeders een kans verdient.
Daarnaast willen we ook nog erbij stilstaan dat
precies een jaar geleden Eric Coomans is
overleden. We denken met respect aan hem
en zijn hem dankbaar voor wat hij voor de
kinderen in Wa heeft gedaan.

In een oude notulen schreef Eric een spreuk
van de maand, die erg toepasselijk is. Child
Support heeft jullie – financiële – steun hard
nodig. En het maakt nog gelukkig ook!
RIJK BEN JE NIET OM WAT JE HEBT,
MAAR OM WAT JE GEEFT….

Beste sponsors en overige geïnteresseerden in
het wel en wee van
Child Support,
Eind juni stuurden wij
u de laatste
nieuwsbrief. Het heeft
lang geduurd voordat
wij u weer berichten
over hoe het gaat met
Child Support. En er is best iets te vertellen.
In deze dagen denken wij aan Eric die vorig
jaar op 18 december overleed. Met zijn allen
proberen wij er voor te zorgen dat zijn
levenswerk in Wa blijft voortgaan. En als we
terugkijken naar dit tumultueuze jaar mogen
we gelukkig zeggen dat het goed gaat met de
kinderen en de organisatie van Wa Yiri. Dat
terugkijken doen we natuurlijk van een
afstand, hier in Nederland. Maar afgelopen
jaar hebben ook een aantal mensen het huis
in Wa bezocht en zijn met positieve verhalen
teruggekomen over de leefomstandigheden
van de kinderen en over de organisatie onder
leiding van Daniel Seidu en de moeders. Ton
en Trudy van Arkel bezochten Ghana en het
kinderhuis afgelopen november en doen in
deze nieuwsbrief verslag van hun ervaringen
daar.
Natuurlijk blijven er genoeg uitdagingen over
voor de mensen daar om op te lossen. Maar
ook het bestuur hier in Nederland zit niet stil.
Door het wegvallen van onze duizendpoot Eric
zijn een aantal zaken rondom de organisatie
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onduidelijk geworden. Ik schreef hier over in
de vorige nieuwsbrief. Zo was door zijn
afwezigheid ook ineens de koppeling tussen
de kinderen en hun foster families niet meer
zo helder. Betalingen door foster families
lopen niet meer zo vlot en door het verloop
van kinderen is ook niet meer helemaal
duidelijk welke kinderen er nu aan welke
foster families gekoppeld zijn. Er ontbreken
nogal wat adresgegevens, zodat het ook
moeilijk is om met onze relaties buiten Ghana
in contact te komen. De website wordt op dit
moment ook nauwelijks onderhouden. De
stroom vrijwilligers is ook gestopt. Het bestuur
in Nederland is bezig om al deze zaken vlot te
trekken. Gelukkig hoeven we dat niet alleen te
doen.

alles wat goed is. Ik hoop ook dat de
bijgevoegde wensen van onze kinderen en
begeleiders in Wa u stimuleren om hen te
blijven steunen. Ik eindig met u ons goede
voornemen over te brengen om voortaan elke
3 maanden een nieuwsbrief naar u toe te
sturen.
Vriendelijk groet,
Bas van Pruijssen,
Voorzitter bestuur Child Support Nederland

A MESSAGE TO OUR SPONSORS

Afgelopen 10 december hebben we met een
aantal relaties van het eerste uur vergaderd in
Utrecht. We berichten in deze nieuwsbrief
over deze positieve bijeenkomst waarbij velen
hulp hebben aangeboden bij het weer goed
op de rit krijgen van Child Support Ghana.
Natuurlijk blijven uw financiële bijdragen de
belangrijkste factor die bijdraagt aan een
succesvol voortbestaan van het kinderhuis in
Wa. Of u dat nu doet als foster familie, als lid
van de club van 100 of als belangstellende die
ons een warm hart toedraagt en af en toe wat
over maakt. Al die bijdragen maken het in Wa
makkelijker om voor de kinderen te blijven
zorgen. Daniel Seidu is bezig om ook in Ghana
de broodnodige inkomsten te vergaren die
naast uw giften nodig zijn om Wa Yiri
draaiende te houden.
Ten slotte wil ik u en de uwen een fijne en
zinvolle kersttijd toewensen en voor 2017

The days run fast; like a snap of the fingers,
the year has already run its full course and a
new year is already dawning.
On exactly the same day last year, our good
friend and papa, Papa Eric, left us.
He was for us, the face of all of you kind
hearted people of The Netherlands, who have
voluntarily decided to make our burdens your
own.
He connected us with you and his sudden
passing away, left us wondering what our fate
was going to be.
The future simply looked bleak and empty.
One year on however, we can attest to the
genuineness of your commitment to the
course that Eric stood for, and persuaded you
all to join in.
We particularly appreciate the effort of
Chairman Bas and the Dutch Board in trying to
galvanize the active participation of all the
friends and sponsors of Child Support. We
equally acknowledge and appreciate the
sacrifices of all the foster families whose
contributions have kept the organization
moving. On behalf of all the girls who are the
main beneficiaries of your hard work and
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contributions, I thank you for keeping faith
with us.
Child Support Children’s home now has 34
girls.
This past June, three of our girls successfully
completed Junior High School and are all
currently in Secondary Schools. The
interesting thing about this is that, the one
amongst the three who had the best grades,
and got admitted to a very good Secondary
School, was a girl who was found in the
market selling and was picked up against the
wishes of her Anti and put in school.
Another three are in their final year of Junior
High now and will be sitting their final exam
next June. The rest in the lower forms are all
taking their schooling seriously as they
understand that their continuous stay in the
Home is largely dependent on their good
performance in school.
This hopeful situation is not however without
challenges. At the moment, our only source of
funding is the contributions we receive from
the foster families. That is only just enough to
cater for the feeding and schooling of the
children in the home. Other equally important
basic needs such as clothing, soap, etc, and
also maintenance of the home and other
needful progress work do not have a budget.
An even more disturbing situation is the
irregular payment of contribution by some of
our loving foster families, which is threatening
to make it impossible for the Dutch Board to
be able to keep assisting the organization.
This situation notwithstanding, day in day out,
extended family relations are coming and
seeking to have orphaned girls or girls from
very poor families admitted to the Home. But
the lack of funds does not permit as to give
the needed assistance.

the course of Child Support, to please assist us
in securing the future of the organization, and
also help all these children who need our help.
I wish you all a Merry Christmas and a
Prosperous New Year.
Dan Seidu
Director.

Een bezoek aan Wa
Afgelopen november hebben we Child
Support bezocht. We waren benieuwd hoe ze
het daar redden na de dood van Eric.
Daarnaast wilden we de kinderen, moeders en
Dan laten merken dat we hen nog steeds
willen steunen en een warm hart toedragen.
Gelukkig kunnen we melden dat we met een
blij gevoel weer naar huis konden gaan! Alles
liep op rolletjes! De kinderen zagen er vrolijk,
gezond en goed gevoed en gekleed uit. De
sfeer was ook als vanouds prima op de
compound.
We hebben op de compound geslapen zodat
we de kinderen (en de moeders) 24 uur per
dag konden meemaken. Op zaterdagmiddag
arriveerden we en op dinsdagochtend zijn we
weer vertrokken. Het was fijn om zowel een
weekend dag als een schooldag van de
kinderen te beleven: we konden dus 2 dagen
volop van hen genieten. Zo mooi om te zien
hoe ze met zo weinig heerlijk konden spelen.
Naar elkaar omzien en elkaar helpen. Ruzie of
onenigheid hebben we niet gezien! Ook
hebben ze allemaal ‘corvee’ en daar wordt
strak de hand aan gehouden.

Management therefore wishes to take this
opportunity to appeal to all sympathizers of

3

Alle lof voor de moeders. Alles loopt gesmeerd
zonder dat we het idee hadden dat ze daar
veel moeite voor moeten doen.
De taak van Eric wordt nu volledig door pastor
Dan Seidu overgenomen. Hij komt zeker 4x
per dag langs om te kijken of alles goed gaat.
De administratie was keurig op orde. Van elk
kind was een dossier met alle gegevens,
rapporten, medische gegevens enz. En zoals ze
vroeger aan Eric hingen, deden ze dat nu bij
Dan. Op zondagmiddag geeft hij ze een paar
uur Engelse les. Verschillende kinderen
hebben hun foster parents een brief
geschreven. Wij waren verbaasd hoe goed ze
de Engelse taal onder de knie hebben. Zowel
mondeling als schriftelijk!
We hebben weer heerlijke dagen bij Child
Support gehad! Als u in de gelegenheid bent
Child Support te bezoeken, raden we dat zeker
aan! Maar ook een persoonlijk briefje of een
foto sturen, vinden ze geweldig.
Foster parents zijn voor de kinderen niet
‘zomaar mensen die voor hen betalen’ maar
werkelijk belangrijk in hun leven. Ze lieten ons
brieven en foto’s zien die soms al jaren oud
waren, maar als kostbare schatten werden
bewaard!
Susanne, Ton en Trudy van Arkel

We wensen iedereen, die Child Support een
warm hart toedraagt, fijne kerstdagen en een
goed 2017!
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