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Interview met Moses Aidoo (de koning)
De Stichting King in Ghana is
opgericht rondom Koning Safrotwe
Kakradae IV (ook wel bekend als
Odeneho Nana Obuobi Aduama III)
om hem te helpen zijn doelen te
realiseren.
Ik ben geboren in Ghana en
voltooide mijn voortgezet onderwijs
in Ghana.
Vervolgens heb ik de rest van mijn
opleiding voltooid in Nederland en de Verenigde Staten
van Amerika. Ik ontving zowel mijn bachelor- en
masteropleidingen in Electrical Engineering aan de
Technische
Universiteit
Delft.
Na de universiteit, werkte ik enkele jaren als ingenieur en
deed verdere studies in Strategic Management, Business
Process Management, Change management en CMMi
(SEI).
In Nederland was ik werkzaam als Senior Consultant in
Business Process, Management en Change en als
trainer voor een verscheidenheid van bedrijven. Mijn
opleiding en werkervaring in het buitenland boden mij
kansen om mensen te ontmoeten met verschillende
culturele achtergronden, met verschillende visies,
verschillende levensstijlen en werkervaringen.
Deze
cultuur diversiteit en -rijkdom hebben mij verrijkt met veel
vaardigheden - noodzakelijk en nuttig - om een koning
te zijn die een verschil kan maken voor deze regio van
Ghana, waar ik het voorrecht heb om heerser te zijn.
In 2007 ben ik door mijn familie opgeroepen om Koning
te worden van het Akwapim district in het zuiden van
Ghana. Ik zie mijn koningschap als mijn hogere roeping
en innerlijke opdracht om een beter en duurzaam leven
voor
mijn
volk
te
creëren.
Nadat ik gekroond ben was mijn eerste doel om goede
adviseurs om mij heen te verzamelen die geloven in mijn
visie en bereid zijn mij te helpen om die visie te
transformeren in de realiteit. Samen met hen zijn we
bezig om een gezonde omgeving te creëren en
middelen en goede faciliteiten voor mijn volk, zoals
scholen, gezondheids-zorgcentrum en goede sanitaire
voorzieningen. Daarnaast heb ik een microkredieten
project opgezet voor het verstrekken van kredieten aan
vrouwen voor het opzetten van kleine bedrijven. Tot deze
adviseurs behoren dus ook de bestuursleden van de
Stichting King in Ghana. Zij willen onder meer door het
verspreiden van deze nieuwsbrief hun – en dus ook mijnactiviteiten onder de aandacht brengen om zo veel
mogelijk financiën bijeen te brengen om de projecten te
realiseren.

Ambulance voor Ghana
De veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond heeft een
ambulance beschikbaar gesteld voor het ziekenvervoer
in Ghana. In Ghana kennen we niet het gebruik van een

ambulance zoals in Nederland. Behalve in Accra worden
patiënten, na een ongeluk of in noodgevallen, naar het
ziekenhuis vervoerd door iemand die toevallig met een
auto voorbij komt. De ambulance die wij ter beschikking
hebben gekregen wordt overgedragen aan het
ziekenhuis in Nsawam en gebruikt voor ziekenvervoer
tussen bijvoorbeeld dit ziekenhuis en een wat groter
gespecialiseerder ziekenhuis in een stad.
De ambulance is op dinsdag 09 april officieel
overgedragen aan de koning. Bij de overdracht
memoreerde de heer Rein van Duivenbode -hoofd
veiligheid Regio Rotterdam-Rijnmond- met name aan het
feit dat er hier in Nederland een heel dicht netwerk van
ambulances per aantal inwoners is, maar dat dat in
Ghana nog absoluut niet het geval is. Al enige tijd werd
gespeeld met de gedachte een ambulance voor een
dergelijk doel ter beschikking te stellen. En nu was het
dan zover.
De ambulance werd
eerst
symbolisch
overhandigd in de vorm
van een dinky-toy, als
voorbode
van
de
overdracht
van
de
echte ambulance. Tot
grote verrassing van de
koning
was
de
ambulance
zelfs
voor
de
helft
gevuld
met
medicamenten en overige medische artikelen die hier
ivm onze strenge eisen niet meer gebruikt mogen
worden, maar daarvoor eigenlijk nog wel geschikt zijn.

De veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond wil dit gebaar
de komende jaren ook voortzetten. Waar de koning
natuurlijk ontzettend blij en dankbaar voor is.

Container
De firma D.T.C. heeft een
container
beschikbaar
gesteld voor het vervoer
van onze goederen naar
Ghana. Deze container
was nog gevuld met
allerlei huisraad en bouwmateriaal en moest eerst
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worden leeggehaald. Dat
hebben wij met een
aantal bestuursleden en
vrijwilligers gedaan op
zaterdag 6 april jl. Een
deel van de goederen
kunnen wij gebruiken voor
onze projecten in Ghana en een deel proberen wij te
verkopen om geld te genereren voor het vervoer van de
container naar Ghana. Maar het merendeel hebben wij
in vuilcontainers afgevoerd. De container zal aangevuld
worden met diverse houtbewerkingsmachines, kleding,
papier enz.
Voor het vervoer van de container naar Ghana missen
we nog de financiële middelen. Uw bijdrage is van
harte
welkom
op
rekeningnummer 472474006
t.n.v. Stichting King in
Ghana, ovv container. Wij
hoopten deze middelen te
vinden in een kluis die ook
in de container zat, maar
na het openbreken bleek
de kluis helaas helemaal
leeg te zijn.

Schoolbus
In 2010 is door ons, in samenwerking met de Stichting
Kofi Annan School, in het dorpje Adipa een zesklassige
school neergezet. Bedoeld om jongeren vanaf 16 jaar
een beroepsopleiding te kunnen bieden om in hun
eigen onderhoud te kunnen voorzien. Inmiddels is deze
locatie door inspanningen van ‘onze’ koning
uitgegroeid tot een goede school met daarbij een
kantine en een werkplaats. Leerlingen kunnen er
terecht voor bijv. een opleiding houtbewerking,
metselaar, kapster, naaister of IT-er. Om ervoor te
zorgen dat er nog meer leerlingen naar de school
kunnen komen zijn wij op zoek naar een busje. Dit hoeft
geen luxe bus te zijn, maar bijv een Mercedes bus die
door de lokale reparateurs ook goed te onderhouden
is. Kunt u ons voor een redelijke prijs aan een dergelijke
bus helpen neem dan even contact met ons op.

Kliniek in Adamrobe
De kliniek die wij in Adamrobe gebouwd hebben is
inmiddels in gebruik. Helaas heeft dat langer geduurd
dan wij verwachtten ivm strengere eisen van de
regering. We hebben voorzieningen moeten treffen
voor de verpleegsters, zodat zij kunnen blijven slapen
en niet lang hoeven te reizen. De de kliniek is ook
voorzien van een veranda, zodat de patiënten in de
schaduw kunnen wachten tot ze aan de beurt zijn. De
middelen waarover de kliniek beschikt zijn beperkt. Dus
zijn wij op dit moment bezig om een complete
medische inventaris samen te stellen. Kunt u ons hierbij
helpen neem dan even contact met ons op. In de

volgende nieuwsbrief zullen wij u foto’s laten zien en
meer vertellen over dit project.

Toilet en keukenvoorziening in Coaltar
In 2010 is door onze stichting ook een basisschool
gebouwd in Coaltar in Ghana waar inmiddels les wordt
gegeven aan 450 kinderen. Bij deze school is een te
kleine, zeer primitieve en onhygiënische toiletvoorziening
aanwezig waardoor de kinderen een grotere kans lopen
om ziektes op te lopen.
Er moet ook voor de
kinderen
gekookt
worden. De ouders van
de kinderen zijn aan het
werk om hun gezin te
onderhouden
en
kunnen de kinderen
tussen de middag dus
niet opvangen. Een groot aantal kinderen woont ook te
ver weg om naar huis te gaan om te eten. Oudere
bewoners van het dorp zorgen er dan voor dat deze
kinderen te eten en te drinken krijgen. Dit gebeurt nu in
een primitieve omgeving en op onverantwoorde wijze.
Hierin willen wij verandering brengen door bij de school
een toilet- en keukenvoorziening te realiseren. De kosten
van dit project bedragen 10.000 euro. Door middel van
diverse acties hebben wij
daarvan al 5000 euro
binnen. Helpt u ons het
resterende bedrag aan te
vullen? U kunt uw donatie
rechtstreeks overmaken
op
rekeningnummer
472474006 t.n.v. Stichting
King in Ghana. Ovv
Coaltar. Het project is nog niet gestart omdat wij zowel
de keuken- als toiletvoorziening in één keer willen
neerzetten.

Website
Op dit moment ondervinden wij technische problemen
met onze website. Dit betekent o.a. dat wij onze
nieuwsberichten niet goed kunnen plaatsen. Wij zijn druk
bezig om dit op te lossen. In elk geval kunnen wij u nu
gelukkig dmv deze nieuwsbrief van informatie voorzien.
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