2020
Hilsen til medlemmerne side 2
Status på Liberian Camp side 3-4
Status på Hekselejren side 5
Status på computerskolen side 6
Tanker om 2021 side 7-8

side 2

Kære medlemmer
2020 blev for vores foreningen –
som for mange andre –
et år med store udfordringer.
Covid19 satte sit tydelige aftryk
både dagligdagen i Ghana og
på foreningens aktivitetsniveau.
Det blev endnu mere vanskeligt
at leve i Ghana – og det blev også
lidt mere vanskeligt for os i
Danmark at lave aktiviteter,
som kan generere penge
til hjælpearbejdet.
Heldigvis har vi i foreningen været heldige
at modtage gode, store donationer i år, blandt andet fra Kilts Fond, Lions,
Halvorsminde Efterskole, Bill Hamilton, Vendsyssel Symfoniorkester samt
pengegaver i andeledning af min 60års fødselsdag - og så har vi kunnet afholde
lotteri nogle gange samt online-julebanko.
Desuden har mange både medlemmer og følgere på Facebook støttet utallige
gange med mindre beløb, som samlet er blevet til store beløb, og
medlemskontingentet fylder også godt i budgettet,
så foreningen har heldigvis stadig skindet på næsen økonomisk.
En meget stor varm tak til ALLE, som bakker op – ingen nævnt, ingen glemt.
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STATUS PÅ

LIBERIAN
CAMP 2020
Jeg rejste til Ghana i januar 2020. Jeg fyldte 60 år i februar, og havde den meget store glæde at blive fejret i den helt store
stil i Liberian Camp på dagen. Min familie kom fra Danmark og besøgte mig, og det blev nogle mindeværdige, festlige
dage, som jeg er dybt taknemmelig for at have fået lov at opleve.
Inden al festligheden havde vi dog arbejdet hårdt, og alle pengedonationer fra gode venner i Danmark i anledning af min
fødselsdag blev brugt til at bygge endnu en brønd i landsbyen Chemo.
Vi nåede at rejse hjem til Danmark inden coronaen for alvor ændrede hverdagen for alle. I lufthavnen i Accra gik noget af
personalet med masker, og vi fik målt temperatur, da vi skulle rejse hjem – det grinede vi lidt af, men ak ja, vi skulle snart blive klogere på, hvor alvorlig en pandemi cornaen skulle udvikle sig til !
I campen blev vores spiseprojekt lukket næsten 3 måneder af myndighederne. I stedet delte vi ris ud, og i 2020 har vi delt
ris ud 8 gange, hver gang ca. 1 tons. Det har selvfølgelige ikke kunnet række til alle campen, (her bor ca. 20.000) men de,
som bor i ”vores” område har fået en håndsrækning, som de i allerhøjeste grad har sat pris på.
En af de største udfordringer i campen har været, at der kom mange restriktioner omkring markedet, som har været
lukket ned i lange perioder, og det har været forbundet med risiko at bevæge sig uden for campen pga.
politikontrolposten mange steder, det har ikke været tilladt at færdes frit.
Skolerne har også været lukket i lang tid, og mange er stadig nedlukkede. Enkelte skoler er begyndt, især de store klasser,
hvor børnene bor på skolen i ”campus”. Man håber, at alle skoler åbner i januar.
Nedlukningen har desværre betydet, at vores system med skole-sponsorer er blevet ødelagt. Jeg ved ikke præcis, hvilke
skoler der åbner - eller hvornår – og jeg ved heller ikke præcist, om de børn, som har en af jer som sponsor, rent faktisk
vender tilbage til den skole. Mange familier har nemlig forladt campen under coronaen – hvis man har haft familie eller
gode venner i en landsby uden for campen, har mange fundet det mere sikkert at opholde sig der.
Så derfor har I skolesponsorer ikke hørt noget her det sidste lange stykke tid. Jeg håber, at vi snart kan runde op på
situationen omkring det enkelte barn, og så vil jeg kontakte jer igen og høre, om I ønsker at forsætte sponsoratet. Nogle
af jer sponsorer har nået at betale før skolerne lukkede ned, her må jeg desværre sige, at de penge får vi næppe tilbage,
selv om der ingen skolegang har været.

LIBERIAN CAMP FORTSAT
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Vind og vejr har igen været hårdt ved bygninger i campen, og vi har igen repareret mange huse i år.
Her har donationer fra mange på Facebook været en kolossal stor hjælp, når der lige i en fart
skulle repareres på sammenstyrtede vægge og utætte tage, så en lille familie igen kunne have et sted at være.
Vores spisebygning har også fået nye spær og nyt tag i år samt en ny gavl, det var en lidt større udskrivning,
men nødvendigt, da vi ikke kan undvære dette sted at samle børnene.
Legepladsen uden for spisebygningen har fået en kærlig hånd her i december,
og julegaven til børnene i campen har i år været en ny, stor trampolin, da den gamle var slidt helt op.
Vi har også kunnet dele sandaler og skolematerialer ud til børnene i år,
og vi har også bygget endnu et toilet
Disse ting er kun mulige med de store donationer, vi har modtaget i år fra fonde og privatpersoner.
Sygdom er desværre også en stor post i budgettet, ofte må der en håndsrækning til,
når malaria og tyfus er for hård ved de små. Det har også været nødvenligt at støtte med
prævention til nogle af de unge piger. Desværre har vi også måttet støtte til en abort. Det var en
meget, meget svær beslutning, og jeg er bestemt ikke glad for at lade foreningens penge gå den vej,
men det havde også været en håbløs situation hvis pigen, som var meget ung og meget sårbar,
skulle stå alene med ansvaret for et barn. Jeg håber, at jeg aldrig igen kommer i det dilemma.
John og hans kone Vera har haft en hård sygdomsperiode i år, men et lyspunkt er, at Marie – vores uvurderlige kokkepige er kommet godt igennem kræftforløbet, og nu kun går til nogle kontroller med jævne mellemrum.
Så vi kæmper fortsat videre i campen med de små og store udfordringer som livet byder på, og det er min plan at blive
ved med arbejdet i campen. Spisningen samt vores fredags-brød er de vigtigste elementer i arbejdet,
og det vil jeg arbejde hårdt for at det kan køre også i 2021 – og hvad vi ellers kan udrette i
fællesskab i campen, er bonus, foreningens hovedmål er at fortsætte spise-projektet for børnene.
Til marts er der i øvrigt 4 år siden, vi startede spise-projektet, og bortset fra de tre måneders cororna-nedlukning
har det kørt non-stop alle årene. Stor cadeau til John og alle de andre hjælpere for denne indsats.
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HEKSELEJREN
VED KPATINGA
2020

Hekselejren ved landsbyen Kpatinga ligger i de nordlige Ghana, ca. 800 km fra
campen, så jeg kan derfor ikke drage nytte af Johns gode arbejdskraft og store
energi til dette projekt, men til gengæld har jeg Mariam som makker i det
nordlige, og hendes arbejdskraft og energi er også kæmpestor. Hun er en
uvurderlig hjælp her, uden hende ville det være vanskeligt at udrette noget.
I 2020 har vi etableret en hønsegård hos de hekseri-anklagede kvinder. De blev
fantastisk glade for at modtage to høns hver. Vi har bygget et stort fælles
hønsehus, og når der så er en høne, som skrukker, så tager ejeren den gerne
med hen i sin hytte, så kyllingerne kan blive klækket her og mærket med en
snor om benet.
Men ak – her i november blev hønsehuset brækket op og alle høns stjålet!
Stor sorg og frustration hos kvinderne i hekselejren - og for Mariam og mig. Vi
besluttede os dog for ikke at give op, så vi har forstærket hønsehuset, sat store
hængelåse på, og takket være en masse skønne mennesker som fulgte med på
Facebook, blev der doneret penge, så vi kunne købe nye høns. Nu håber og
beder vi så til, at vi kan få lov at have dem i fred. Problemet er blandt andet, at
der ikke er strøm i hekselejre, så der er kulsort om natten, og tyve har let spil.
Mariam har planer om at anskaffe en stor vagthund til lejren, det håber jeg, at
hun lykkes med.
I det store og hele har kvinderne i hekselejren det godt. Jeg frygtede, at covid19
ville hærge her, men det har ikke været tilfældet. Vi har i øvrigt fornyet
sygeforsikringerne for alle, og de nytilkomne kvinder har også fået forsikring.
Men kvindernes livsbetingelser er ikke lette, og det er en daglig kamp for dem
at skaffe mad. Vi har delt ris, tomatpasta, krydderier og madolie ud 4 gange i år,
og planlægger at uddele igen i starten af januar.
Jeg er stadig dybt rystet over, at man i sommers offentlig lynchede en gammel
kvinde for hekseri i det nordlige Ghana, og det viser desværre at vores hjælp til
de anklagede kvinder i Kpatinga i alle højeste grad er nødvendig !
Mariam havde held at af få en radiostation i Tamale til at interessere sig for
vores hekselejr, så to journalister fulgte med hende derop og lavede en god
reportage om det. Det er jeg rigtig glad for. Den eneste måde at få stoppet
hekseanklager med den medfølgende vold og deportation til en hekselejr, er
oplysning, som kan mane overtroen væk. Og det virker langt bedre, når den
oplysning kommer fra en lokal radiostation, end som hvis det kommer fra en
lille hvid ældre dame (mig ) som alligevel ikke taler det lokale sprog ret godt 😊
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COMPUTERSKOLEN VED KPATINGA 2020
2020 blev året hvor vi ENDELIG blev færdige med skolen.
Lokalet, som ligger i høvdinge-compounden og derfor burde være nogenlunde tyverisikret, er færdigrenoveret, dvs. nye gulve, lofter, vinduer, gardiner, ventilatorer og gitter for indgangsdør og vinduer.
Computerpulte og bogreoler er også på plads – lige som 15 computere står køreklar. De er sikret mod strøm-afbrydelse med
en ekstra swift, og hvis der ellers er både strøm og signal som virker ( det kan godt svinge noget ) , har vi også wi-fi.
Så det hele står klar – og så må vi ikke åbne pga. covid19-restiktionerne. Øv.
Men om alt går vel, kan vi åbne er her i januar. På den lokale skole i Kpatinga har man en it-uddannet lærer ansat, og han
har lovet at undervise ulønnet hos os. Vi har også etableret et lille bibliotek i forbindelse med computerskolen, og vi har
planer om at købe en printer, så vi kan være behjælpelige (og måske tjene lidt penge til skolen drift) med at skrive breve og
printe dem for landsbyens beboere.

TANKER OM 2021
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Om ikke andet, så har 2020 lært os alle, at planer ikke nødvendigvis kan realiseres – men det skal nu ikke afholde mig
fra skrive lidt om forventningerne for 2021 😊
Det er planen at forsætte indsatsen på de tre ovenstående områder, - Liberian camp, samt hekselejren og computerskolen i
Kpatinga. Foreningens økonomi vil være afgørende for hvor stor indsatserne kan blive, men vi håber og tror på et godt
2021, hvor jeg gerne skulle kunne holde mange foredrag igen, og hvor vi gerne skulle kunne deltage på diverse
markeder,lave fællesspisninger osv for at skaffe penge til arbejdet.
Foreningen fik en dejlig stor julegave fra Rotary Brønderslev i år, nemlig 36.000 kr. til 2 vandtanke. De vil blive bygget
i det nordlige Ghana her i starten af 2021, og som altid er det murermester Isack som står for konstruktionen, og Mariam
som står for at styre økonomien. Jeg er enormt glad for denne donation, for de vandtanke gør vitterlig en kæmpe forskel i
de landsbyer, de bliver bygget i. Det bliver så tank nr. 7 og 8 som FruhansensPlan bygger i det nordlige Ghana.
Det var målet for 2020 at foreningen skulle komme op på 200 medlemmer. Det er desværre ikke lykkedes, vi ligger
stadig stabilt omkring de ca. 100 medlemmer. Vi er glade og taknemlige for hvert eneste medlem og den støtte, vi modtager
her via kontingentet – og kunne vi nu komme op på de 200, så vil det årligt dække de ca. 60.000 kr. som det koster at drive
spiseprojektet i campen.
Når jeg igen kan komme ud og holdeforedrag, vil jeg som altid forsøge at hverve medlemmer, og skulle DU kende nogle,
som du kan opfordre til at blive medlem eller måske give dem et års medlemskab i gave – ja, så vil det være en stor hjælp.
Skulle du have kendskab til en klub, forening eller andre, som kunne tænkes at have lyst til at høre et foredrag,
så kontakt mig endelig.
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TANKER OM 2021 FORTSAT
Jeg har købt billet til Ghana her den 15.januar 2021.
Det bliver kun en kort tur på ca. 14 dage, da jeg jobmæssigt
ikke kan være væk længere tid denne gang.
Jeg havde covid19 i oktober 2020. Jeg var ikke nævneværdig
syg og har ingen senfølger, men har derimod fået målt, at
jeg har dannet antistoffer, så nu tager jeg chancen og tager
afsted.
For at jeg kan forblive dybt engageret i projekterne, kræver
det, at jeg har en tæt dialog med John, Mariam og de andre
hjælpere i Ghana. På den måde kan jeg træffe valg, og kan
have en fornemmelse for, hvad der er op og ned på det hele
og dermed sætte min energi ind på at hjælpe.
Jeg har hele året haft omtrent daglig dialog med både John
og Mariam via Messenger - men det er stadig ikke det
samme som at være sammen og snakke om tingene – og se
det med egne øjne.
Så jeg glæder mig rigtig meget til et gensyn med mine
hjælpere i Ghana – og med alle de skønne børn i campen
- og håber, at der ikke kommer forhindringer for denne
rejse.
Som altid afholder vi generalforsamling inden udgangen af
april. Mail vil komme senere om dette, når datoen er
planlagt. Kontingent 2021 skal være betalt inden
generalforsamlingen, og du må også meget gerne betale
allerede nu.
Det koster 300 kr. for almindeligt medlemskab,
og 500 kr. for husstand.
Mobilpay 2331 6268 eller bank 9070 1628740557.
Husk at angive navn og også gerne medlemsnummer.
Som beskrevet er Foreningen FruHansensPlan
dybt afhængig af jer medlemmer og jeres store opbakning,
og der skal endnu en gang lyde et
KÆMPE TAK

Med ønsket om et godt nytår til jer alle
PBV.

Lisbet
/ formand fruhansensplan

