SOSSAH

Nieuwsbrief
Juni 2022 | Nummer 8 | The happiest people are not those getting more, but those giving more

‘Morgen is alles beter’
“Richt een Stichting op, is niet veel werk …”
- SOSSAH is dringend op zoek naar vrijwilligers, betrokken en
met tijd om te helpen bij o.m. Project Management, media,
evenementen. Bij al dat nodig is om onze doelen te bereiken.
SOSSAH heeft niet stil gezeten:
- SOSSAH heeft vruchtbaar samengewerkt met het I DOproject voor NGO’S van de Erasmus Universiteit in Rotterdam;
we hebben een grote schenking ontvangen welke zal worden
besteed aan transport en het Project Rehabilitatie
Stroomvoorzieningen .
- In september is met de komst van een volle container NICUapparatuur ons doel bereikt: helpen het sterftecijfer onder
pasgeborenen en hun moeders in Ghana omlaag te krijgen.
- In Ghana zijn het vooral de Corona-maatregelen en de
klimaatveranderingen die het leven moeilijk maken

In dit nummer
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Op de foto ‘I DO-team 8 on fire’ + een
kort voorwoord
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activiteiten en Projecten hier en in Ghana
de afgelopen periode
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Met deze brief willen wij u bedanken door te
laten zien wat dankzij uw steun mogelijk is.

TIJDLIJN 09/2021 – 06/2022
-

-

-

-

Afsluiting 2021 Project Baby Breath dank aan:
PARTIN/Wilde Ganzen KGD en RC Rotary
Roosendaal Bovendonk.
https://youtu.be/1SHXVfEMcnI
2021-2022 I DO-Project van de Erasmus
Universiteit Rotterdam, vruchtbare
samenwerking voor beiden.
15 Oktober: SOSSAH BESTAAT 1 JAAR !!!
Duitse urologen sinds start Corona pandemie
voor het eerst weer naar Ghana.
Crowdfunding via #GivingTuesday in november
was succesvol (voor een eerste poging).
START Power Rehabilitation Project i.s.m. het
ziekenhuis en de Ghanaian Swiss Hospital
Technician. https://www.gsht.ch/ : Een
duurzaam project + een investering in de
toekomst .
Royale Schenking van 100k, toeval bestaat niet:
een voorbeeld voor hoe netwerken werkt !

- 26/12/2021 ‘DURBAR’, 2de event voor de gemeenschap in
Ghana: https://youtu.be/fXnLo_JZs4A- Jan. 22: SOSSAH’s tweede 3Koningenmaal in Zegge:
- Kerstkaarten SOSSAH: Ieder najaar te bestellen.
- I.M. 18-02-2022: Overlijden van orthopeed Paul Rompa .
- 2/3 – 16/4 Vastenactie: € 2433,00
https://www.vastenactie.nl/projecten/stroom-redt-levens-inghana
- Mei 2022: St. Kind op de Been weer naar Ghana.
- Juni 2022: Financieel jaarrapport + Jaarverslag 2021:
SOSSAH - Jaarverslag 2021 EN Download
https://www.sossah.nl/documenten/SOSSAH%20%20Jaarverslag%202021%20EN.pdf

SOSSAH - Jaarverslag 2021 NL Download
https://www.sossah.nl/documenten/SOSSAH%20%20Jaarverslag%202021%20NL.pdf
SOSSAH - Jaarrapport 2021 EN

Sossah - Jaarrapport 2021 Download
https://www.sossah.nl/documenten/SOSSAH%20%20Jaarrapport%202021%20(1).pdf

PROJECTEN
- Transport: we zijn dankzij een gulle schenking van 100k in
de implementatie fase van de aanschaf van een Toyota PickUp t.b.v. de preventieve gezondheidszorg in de geïsoleerde
gemeenschappen;
- Rehabilitatie van alle stroomvoorzieningen van het
ziekenhuis. D.i. een duurzame investering voor de toekomst.
I.s.m. St. Anthony’s en Hospital, Swiss Ghanaian Hospital
Technician. Dankzij financiele toezeggingen kunnen wij fase
1, van de 5, bijna bekostigen. Maar we zijn er nog lang niet.
https://www.sossah.nl/ https://partin.nl/organisatie/sossah/
- Beads For Life: betreft gratis verstrekking van
geboortecertificaten, zorgverzekering, gezondheidsscreening
en voorzien in de basisbehoeften, dankzij de verkoop van
traditioneel handgemaakte Ghanese sieraden hier in
Nederland. - Een ‘on-going’ project.
ANBI-status: 861734683
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Stel niet uit tot morgen …
- 'Zelfwerkzaam - zelfredzaam'
Oproep tot ‘t Lokale Netwerk in Dzodze, Ghana :
Dit jaar zetten wij gezamenlijk vervolgstappen
richting een lokaal, regionaal, netwerk. Hopelijk is
dit het begin van een proces om te kijken wáár de
behoefte ligt aan zelfredzaamheid, wát daarvoor
nodig is en óf en hóe dat te bereiken is.
ED&E Consultancy gaat in goed overleg
met ‘I DO team 8’ 12 het stokje overnemen. Met
plm. 12 internationale studenten gaan we werken
aan de Organisatie van SOSSAH, Marketing en
Zelfwerkzaamheid-Zelfredzaamheid.

AGENDA
-

2022 Exotische Markt

SOSSAH is zondag 17 juli 2022 van 12 tot 6 p.m. aanwezig
op de exotische markt in het Openluchttheater in Nispen.
SOSSAH verkoopt er haar traditioneel handgemaakte
Ghanese sieraden voor haar Beads for Life project: 'Voor jou
een sieraad, voor hem of haar zorgverzekering en een
geboortecertificaat'.
Meer informatie: http://www.doneerkindergeluk.nl/
Website SOSSAH: https://www.sossah.nl/
Met kleurrijke Kraampjes, een aantal goede doelen, mooie
producten, lekker eten, muziek, ambiance vanuit alle
windstreken:
Welkom op de markt waar iedereen zich thuis mag voelen!

Nieuwsbrief
SOSSAH werkt hard aan een template voor haar
Nieuwsbrief om u met grotere regelmaat bij te
praten over haar projecten, het resultaat van uw
steun !

AKPE - SOSSAH zou dit allemaal nooit kunnen
zonder jullie:
- BIG AKPE* aan onze ‘Brothers and Sister’s in
Ghana
- BIG AKPE aan onze eigen vrijwilligers
- BIG AKPE voor de inspanningen van voormalig
bestuurslid Toon Oomen. Tot ziens !
- BIG AKPE aan (structurele) donateurs , aan
samenwerkende organisaties, aan verrassende
ontmoetingen en schenkingen, w.o. een beamer.
- BIG AKPE aan al dat ik nu vergeet ….

*AKPE = Heel hartelijk bedankt in het Ewe
ANBI-status: 861734683
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