
 

 

 

Nieuwsbrief 1: Kennis voor GHANA 
De familie Maters voor project Hand in Hand 

Ghana is een land waar hulp voor kinderen met een beperking nog altijd ècht hard nodig is. Wij, Frank en Inge 
Maters, gaan samen met onze 3 kinderen gedurende juli en augustus 2015 in Ghana ons inzetten voor deze 
doelgroep. Movendi Foundation heeft ons in contact gebracht met Hand in Hand, een leefgemeenschap voor 
kinderen met een verstandelijke beperking. Ons plan is om Hand in Hand  te steunen door kennis en ervaring op 
het gebied van fysiotherapie en hospitality in te zetten zodat de kwaliteit van zorg en leven voor de kinderen met 
een beperking in en rondom de Hand in Hand Community  duurzaam verbeterd wordt. In deze nieuwsbrief houden 
wij u op de hoogte van onze voorbereidingen.                                                               .      

 
Paaseitjesactie 
De kinderen zijn als eerste 
actief geworden met het 
genereren van inkomsten 
voor ons project. De 3 
meiden hebben, met hulp van 
buurvrouw Tamara en tante 
Wendy, ruim 200 zakjes met 
paaseitjes verkocht. Totale 
opbrengst: 320 euro! 

 

Ontmoeting met Ab en Jeannette  
Project Hand in Hand in Ghana wordt geleid door Ab 
en Jeannette. Zij verblijven ongeveer de helft van het 
jaar in Ghana en de andere helft in Nederland. Wij 
hadden het geluk dat ze in maart in Nederland 
verbleven. Ze nodigden ons 
uit voor een ontmoeting. We 
hebben een gezellige dag 
gehad in de Reeuwijkse 
plassen. We hebben veel 
praktische vragen kunnen 
stellen en zijn nu beter 
voorbereid op wat er van 
ons verwacht wordt in 
Ghana. Met de kinderen was 
er gelijk een goede klik. Aan het eind van de middag 
zijn we bij de buurman van Ab en Jeannette naar de 
lammetjes gaan kijken. Toen kon de dag natuurlijk 
helemaal niet meer stuk. 
 

Vaccinaties 
Op woensdag 15 april zijn we met het hele gezin 
onze vaccinaties gaan halen. Voor de kinderen het 
spannendste van de hele reis naar Ghana. Het viel 
gelukkig mee. Sofie had zich erg zorgen gemaakt 
maar was ter plekke toch heel stoer. En gelukkig 
maar want in mei mogen ze allemaal nog een keer. 
In totaal krijgen we als gezin 23 prikken. Frank loopt 
daarbij voorop; hij krijgt maar liefst 7 vaccins! 

 
Tickets 
Er is geen weg meer terug, de tickets zijn gekocht! 
We vliegen 24 juni via Londen naar Accra, Ghana. 
 

Donaties in Natura 
Naast financiële middelen hebben we ook veel 
spullen nodig. Soms voor ons zelf en soms direct ten 
behoeve van de kinderen van Hand in Hand. 
Gelukkig worden we ook op die manier goed 
geholpen. 

 
heeft ons een grote doos ter 
beschikking gesteld met daarin steriele 
sets, EHBO set, klamboes, 
insectwerende middelen en after sun. 

 
Cees van der Poel heeft ons 
bijna 20 paar zo goed als 
nieuwe semi-orthopedische 
schoenen, spalken en nachtspalken gegeven. 

 
heeft gratis ons projectplan 200 
keer afgedrukt. 

 

De stand tot nu toe 
We willen via deze weg iedereen bedanken die ons 
gesteund heeft. We zijn al goed op weg om ons 
doelbedrag te bereiken. Op dit moment is er 
ongeveer 1800 euro gestort en nog eens 1850 euro 
toegezegd. 

 

Financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt 
op: NL05INGB0000003034  t.n.v.  
Movendi Foundation o.v.v. Frank en Inge Maters  

 
Meer Informatie 
www.operationhandinhand.nl  
www.movendifoundation.org 
Bel of mail met Inge of Frank:  
 
f.maters@upcmail.nl      
0031(0)628276975  /   0031(0)786350150 
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