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Met de herfst weer in aantocht houd ik de Missieveiling Zoeterwoude graag op de hoogte hoe het 
verloopt op onze projecten. Afgelopen jaar hebben we twee projecten kunnen steunen.  
 
Het eerste is de Hand in Hand Community in Ghana, de opvang voor gehandicapten. Hiernaar 
hebben we een prachtig bedrag van 2.000 euro kunnen overmaken. Recent ontving ik vanuit Ghana 
bericht over het reilen en zeilen aldaar. Hierbij een stukje uit de brief: 
 
" Elk jaar opnieuw steunen jullie ons, die ondersteuning ontvangen wij inderdaad al heel veel jaren, 
geweldig mooi en ontzettend fijn. Dit jaar hebben wij besloten onze 49 jaar oude(!) generator te gaan 
vervangen. Hij is tweedehands gekocht in 1992 ,toen het project startte. De generator vraagt steeds 
meer onderhoud en de reparatiekosten worden ook steeds hoger. Tegelijkertijd hebben wij, door de 
vele stroomonderbrekingen in heel Ghana  wel degelijk een goede en betrouwbare generator nodig. 
Ter toelichting: Ghana produceert namelijk te weinig elektriciteit gezien de elk jaar groeiende vraag en 
zet nu regelmatig hele steden en gebieden 12 of 24 uur op ‘zwart’! 
 
Ook de zonnepanelen (die het wel goed doen, ook aangeschaft met jullie donatie!) kunnen dat 
probleem helaas niet oplossen. Graag zouden wij jullie donatie dan ook hiervoor gebruiken. We gaan 
er vanuit dat jullie je daar in Zoeterwoude in kunnen vinden. Veel liefs en een hartelijke groet uit 
Ghana, Albert" 
 
Ook het project in Nepal voor vrouwengezondheidszorg heeft de donatie van vorig jaar goed besteed. 
Behalve de medische hulp aan vrouwen met verzakkingsproblemen besteden ze in toenemende mate 
aandacht aan het opleiden van meisjes tot verpleegkundigen, zodat de zorg daar zelf door de eigen 
bevolking steeds meer wordt gedragen. 
Met de donatie van afgelopen jaar zijn twee verpleegkundigen opgeleid. Zij werken nu in de 
gezondheidszorg en zijn in staat om hun familie te onderhouden. Bijgevoegd een brief van een van de 
meisjes die de opleiding tot verpleegkundige heeft kunnen doen met steun vanuit de donatie. Zoals je 
kunt lezen is het geld meer dan goed terecht gekomen! 
  
Heel veel succes met de voorbereidingen van de komende veiling. 
  
Hartelijke groeten namens IMC, 
Esther van Swieten 
 


