31 maart, 2020

CHILDREN / TEENS
IN WORSHIP FOUNDATION
NIEUWSBRIEF

BESTE LEZER,
DOOR MIDDEL VAN DEZE NIEUWSBRIEF WILLEN WE
JULLIE GRAAG OP DE HOOGTE HOUDEN VAN DE
LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN DE CHILDREN /
TEENS IN WORSHIP FOUNDATION IN GHANA.
Allereerst willen we jullie bemoedigen in deze verwarrende tijden
waarbij de uitbraak van het Corona virus een invloed heeft op het
leven van iedereen. We hopen dat ondanks de situatie waarin je/jullie
je in bevinden, wat kan bijdragen aan angst, bezorgdheid, verdriet of
eenzaamheid, er voldoende vrienden en familie om jullie heen staan
voor de nodige steun.
In Ghana is de situatie redelijk stabiel. We hebben op het moment
ongeveer 160 geïnfecteerden van het corona virus, waarbij circa 80%
van de mensen het virus in het buitenland hebben opgelopen. De
overheid heeft op tijd strenge maatregelen getroffen om ervoor te
zorgen dat het virus zich niet verder uit kan breiden, waaronder een
lockdown in Accra en Kumasi (de twee grootste steden van Ghana)
waarbij inwoners tot en met 12 april enkel voor het hoognodige het
huis uit mogen. De aankomende weken zal duidelijk worden of dit zijn
vruchten heeft afgeworpen en de impact van het virus op Ghana
beperkt blijft.
Als stichting doen we het op dit moment rustig aan en is ons veldwerk
tijdelijk gestopt, maar wij hopen over een aantal weken weer terug in
ons oude ritme te kunnen vallen.

SCHOOLFIETSEN-PROJECT
Hierbij willen we iedereen hartelijk bedanken die tot
nu toe een bijdrage geleverd hebben aan of zich
ingezet hebben voor het ”Schoolfietsen-project voor
Afrika”. Op dit moment hebben we meer dan 120
fietsen ingezameld en 2040 EUR opgehaald voor het
verschepen van de container en andere onkosten.
We zijn er nog niet, maar een goed begin is er! We
zijn dankbaar voor alle hulp die we tot nu toe
gekregen hebben en willen eenieder die daarin een
rol gespeeld heeft daarin ook erkenning geven.
Het doel is om een container vol fietsen (circa 400500 stuks) in te zamelen voor kinderen en tieners die
wonen in afgelegen gebieden in Ghana. In afgelegen
landelijke gebieden moeten kinderen vaak lange
afstanden te voet maken om naar school te kunnen,
omdat deze gebieden dunbevolkt zijn en de overheid
niet voldoende financiële middelen heeft om genoeg
scholen te bouwen.

Alternatieve vormen van transport zoals een taxi
of bus zijn vaak niet beschikbaar of niet binnen
het budget van deze families.
Door middel van het doneren van fietsen willen
we kinderen en tieners bemoedigen om elke dag
naar school te komen, geen lessen te missen en
goed hun best te doen op school, zodat ze hun
examens halen en verder kunnen studeren (wat in
normale situaties vaak niet het geval is omdat hun
schoolresultaten niet goed genoeg zijn). Hiermee
hopen we bij te dragen aan een grotere kans voor
de studenten om zijn/ haar eigen toekomst te
verbeteren en de cyclus van armoede waarin
hij/zij en de familie in ppgegroeid is, te verbreken.
De gedoneerde fietsen blijven eigendom van de
school en worden onderhouden door de school.
Op deze manier zal elke fiets door de jaren heen
door meerdere studenten gebruikt worden en is
'één fiets een investering die op de lange termijn
vele studenten kan helpen.

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
WIL JE ONZE NIEUWSBRIEF IN JE
EMAIL BOX ONTVANGEN OM OP DEZE
MANIER OP DE HOOGTE TE BLIJVEN?
SCHRIJF JE IN VIA DEZE LINK.

CHRISTELIJK TV PROGRAMMA
VOOR KINDEREN & TIENERS
In Ghana zijn er veel programma’s op de televisiezenders die niet goed zijn voor de ontwikkeling
van kinderen en tieners, waarbij er helaas weinig alternatieven te vinden zijn. Omdat televisie in
Ghana een media-kanaal is dat erg veel gekeken wordt door de jongere generatie (omdat veel
kinderen en tieners niet hun eigen telefoon, tablet of computer hebben), worden ze makkelijk
blootgesteld aan verkeerde invloeden. Vooral in deze tijden, waarin scholen gesloten zijn, wordt
er veel televisie gekeken.
7 jaar geleden is de CTIW Foundation begonnen met het maken van een aantal afleveringen van
Children In Worship TV en zijn we sindsdien gezegend met wekelijks gratis zendtijd op de
nationale televisie! De impact die we met het programma mogen maken wordt steeds groter.
Children & Teens In Worship TV groeit, en op dit moment is het programma niet meer enkel in het
weekend op TV te zien, maar sinds december 2019 is het programma elke dag op de nationale
televisie. Dit helpt de stichting om nog meer kinderen en tieners te bereiken met het evangelie,
en we zijn hier dankbaar voor!
Maar helaas bestaat er de kans dat de extra zendtijd weer ingetrokken zal worden, omdat het
voor ons met de huidige middelen en vrijwilligers niet haalbaar is om op lange termijn voldoende
inhoud te produceren.

VRIJE TIJD OVER?
We komen op dit moment handen te kort, maar van een
afstand kunnen we elke extra hulp zeker gebruiken!
Geïnteresseerd om (tijdelijk) betrokken te zijn en ons te
helpen met een aantal klusjes? Neem dan contact met
ons op!
Denk aan het opzetten en/of implementeren van een
social media strategie; schrijven van en meedenken over
project proposals, mogelijkheden voor het ontvangen van
giften door middel van fundraising voorstellen, en
crowdfunding; helpen met video editing; vertaalwerk van
Engels naar het Nederlands; website management;
accounting, plan voor YouTube, etc.

GROEI STICHTING
De stichting heeft geen vaste financiële inkomstenbron maar is afhankelijk van ad-hoc donaties en giften.
De stichting is afhankelijk van Mark en Petra die zich op vrijwillige basis inzetten voor het werk (die
daarnaast ook een parttime baan hebben om zichzelf in het levensonderhoud te voorzien), en hebben een
groep vrijwilligers om zich heen in Ghana die tijd beschikbaar maken voor de activiteiten en doelstellingen
van de stichting. In Nederland hebben ze ook een groep van vrijwilligers die zich waar mogelijk inzetten
voor fondsenwerving en andere projecten.
Het werk binnen de stichting begint verder te groeien, vooral wat betreft administratie en management,
maar ook met betrekking tot het christelijke televisieprogramma, nu we elke dag met een aflevering van 30
minuten op de televisie te vinden zijn. Er zit veel tijd in het schrijven van de scripts, voorbereiding van de
opnames, opnames zelf, en het editen van de afleveringen. Verder willen we graag het programma verder
professionaliseren zodat we nog meer kinderen en tieners kunnen bereiken. Maar helaas is het op de
huidige manier lastig om dit op de lange termijn vol te houden, omdat onze vrijwilligers ook andere
verplichtingen hebben om zichzelf en hun families van levensonderhoud te voorzien, en zich dus niet
fulltime kunnen inzetten voor de stichting...
Lees verder op de volgende pagina...

... We zijn begin maart actief begonnen met het benaderen van mensen in Ghana, waarbij we ze
vragen ons financieel te steunen met een maandelijkse of éénmalige bijdrage.
Ook al zijn er vele andere doelen waarvoor we op zoek zijn naar fondsen, op dit moment is onze
prioriteit om 3 van onze trouwe vrijwilligers een standaard salaris aan te kunnen bieden (voor
onze tv programme director, video editor & camera man, en administratief medewerker), de rest
van ons huidige team zal zich op parttime basis als vrijwilliger blijven inzetten. Het aannemen als
vaste kracht van deze 3 personen is essentieel voor de verdere groei van de stichting en om
duurzaamheid van onze huidige projecten te garanderen.
We hebben op dit moment 13 personen die toegezegd hebben een maandelijkse bijdrage te
zullen doen, hierdoor hebben we in totaal 195 EUR per maand aan vaste inkomsten (gemiddeld
15 EUR per persoon), maar we hebben ons doel nog niet bereikt. We zijn op zoek naar 25-30 extra
personen die een maandelijkse bijdrage zouden willen doen om ons doelbedrag te bereiken!
Doen jullie mee? Eenmalige giften zijn ook van
harte welkom!

IN ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
ZULLEN WE IETS MEER VERTELLEN
OVER EEN AANTAL VAN ONZE
ANDERE PROJECTEN DIE OP DIT
MOMENT HEBBEN LOPEN, ZOALS:
SPONSOREN VAN SCHOOLGELD - Toegang tot
onderwijs van een kind of tiener uit kwetsbare
families
SCHOOLONDERSTEUNING - Ondersteuning
van achterstallige en onderontwikkelde scholen
om kwaliteit van onderwijs te verbeteren
·
LOKALE SPORTCLUBS – Opzetten van lokale
sportclubs in kwetsbare gebieden om kinderen
en tieners de kans te geven hun talenten verder
te ontwikkelen en door te groeien in de sport

MOGELIJKHEID OM DONATIES
OP EEN NEDERLANDSE
REKENING TE STORTEN
Het is onze diepste wens om onze huidige
activiteiten en projecten op grotere schaal uit te
voeren om uit te reiken met het Goede Nieuws en
een helpende hand uit te reiken aan mensen over
het Afrikaanse continent die in kwetsbare
omstandigheden leven.
Sinds deze maand kunnen wij via de in Nederland
ANBI-geregistreerde stichting HAMIN (Hulp Aan
Mensen In Nood) giften voor de CTIW Foundation
ontvangen. We hebben een stukje staan op de
website www.hamin.eu, en giften kunnen ontvangen
worden via NL86RABO0314551077 t.n.v. Stichting
HAMIN met omschrijving: Ghana.

Wilt u een financiële bijdrage doen? Die kan
éénmalig of maandelijks. Met u gift kunnen wij het
verschil maken!

MOTTO: Impacting our Generation with the Gospel of Christ Jesus

www.childreninworshipfoundation.com
www.facebook.com/children-in-worship-foundation
info@childreninworshipfoundation.com
+233 (0)55 399 8726 / +31 (0)6 10 53 57 82

