
 

 

 

Nieuwsbrief 2: 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.                                                               .      
 

Ontmoeting met Dhr Baffo  
Zaterdag 30 mei was er een speciale 
ontmoetingsdag met Dhr Baffo, de lokale 
projectleider van PCC Hand in Hand die deze maand 
op werkbezoek is in Nederland. Tijdens deze dag 
kwamen veel (oud)vrijwilligers bij elkaar. De sfeer 
van Hand in Hand was goed te proeven. Er was een 
mooie dia show met foto's uit Ghana en we konden 
nog wat extra spulletjes kopen die door de kinderen 
op het project zijn gemaakt. Het hoogtepunt van de 
dag hebben we helaas niet meegemaakt. Ab van 
Galen, directeur van Hand in Hand, werd tot zijn 
eigen verrassing benoemd tot ridder in de orde van 
Oranje-Nassau! 
 

20 jarig bestaan Pomydo 
Op 30 mei vierde kinderopvang Pomydo uit 
Amsterdam zijn twintig jarig bestaan. Personeel, 
ouders en kinderen hebben gezamenlijk een mooi 
bedrag opgehaald voor ons project waar we erg 
dankbaar voor zijn. We hopen dat iedereen een 
mooie dag heeft gehad. 

 
De koffers gepakt 
Er staan inmiddels op zolder al 4 hele grote volle 
koffers te wachten op vertrek. Deze koffers zitten vol 
hulpmiddelen, therapie materiaal en speelgoed voor 
de kinderen in Ghana. Over ruim 2 weken is het dan 
ook zover. We vertrekken 24 juni en we zijn er 
helemaal klaar voor.  

 
Sponsors   

  heeft ons gesteund door 
verschillende hand en beenspalken, helmpjes en 
divers klein materiaal ter beschikking te stellen. 

  

is op dit moment materialen 
aan het verzamelen om rolstoelen individueel aan te 
kunnen passen zoals specifieke steunen en bandjes.  

 

Christelijke basisschool Johan Friso 
Natuurlijk zijn alle schoolgenootjes van Sofie, Jasmijn 
en Anne erg nieuwsgierig wat wij deze zomer gaan 
doen. Om iedereen bij ons project te betrekken heeft 
Inge gastlessen gegeven aan bijna alle kinderen van 
de Johan Friso School (21 klassen) en een workshop 
Djembe geregeld voor groep 8. Sofie en Jasmijn 
hebben de lessen ondersteund in hun eigen 
jaargang. De betrokkenheid en interesse van de 
kinderen was hartverwarmend. 

 
50 Jarig Huwelijk Gert en Nel Maters 
25 Mei waren de ouders van Frank 50 jaar getrouwd. 
Dit hebben ze op verschillende manieren gevierd met 
familie en vrienden. Om het allemaal nog specialer te 
maken hebben ze in plaats van een cadeau een 
bijdrage voor ons project gevraagd. Op deze manier 
hebben zij een heel royaal bedrag bij elkaar 
gespaard voor ons. Als tegenprestatie hebben de 
kinderen tijdens het feest van opa en oma 
professioneel voor de catering gezorgd. 
 

De stand tot nu toe 
We willen via deze weg iedereen bedanken die ons 
gesteund heeft. Op dit moment is er ruim 7000 euro  
binnengekomen! 

 
 
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 
mail met Inge of Frank: f.maters@upcmail.nl 

50 jarig huwelijk 
Studie dag 
giften vanuit kerken 
particuliere giften 
paaseitjes actie 
reeds toegezegd 


