Nieuwsbrief 3, augustus 2011
Lieve allemaal,
Voor velen zit de zomervakantie van
2011 er inmiddels weer op, een mooi
moment voor het versturen van onze 3e
Nieuwsbrief, zodat wij jullie goed kunnen
informeren over alles wat er sinds
februari jl. in en rond Hand in Hand
gebeurd is.
Algemeen
Het 1e halfjaar van 2011 was gelukkig
een plezierige periode voor onze
Community. De kinderen doen het over
het algemeen erg goed, er is weinig
verloop bij de caregivers en de sfeer in
Hand in Hand is prima. Wel zijn er
enkele kinderen, met name Quinten en
Regina, die momenteel extra aandacht
vragen i.v.m. hun kwetsbare
gezondheid. Ze reageren gelukkig beiden
goed op hun behandeling.

Tettey
En de 24-jarige Bridget uit Wenchi is
heel erg blij met haar plek in de
beschutte werkplaats, waar zij dagelijks
werkt met een weefgetouw (!). Zij
verblijft op de meisjes slaapzaal.
Natuurlijk zijn alle kinderen ons even
lief, maar wat opvalt is dat momenteel
Tettey wel heel erg de lieveling van
diverse caregivers en van veel gasten
van Hand in Hand is!
Voor meer info over Tettey en Edmond:
zie Alberts Corner van april jl. op de
website.

Nieuwe bewoners

Vrijwilligers

Hoera, we hebben dit voorjaar weer 3
nieuwe kinderen mogen verwelkomen!
Twee jongetjes, Edmond en Tettey, zijn
vaste bewoners van PCC geworden.

Vrijwel het gehele jaar door hebben wij
zo’n 4 – 6 vrijwilligers uit Europa en
Noord-Amerika om ons te helpen bij de
zorg.
In Europa en Noord-Amerika is er in de
loop van de jaren gelukkig een moderne
en positieve kijk ontstaan op de vraag
hoe je het beste met kinderen met een
intellectuele beperking kunt omgaan en
hoe je dan de beste resultaten behaalt.
Jongeren met deze Westerse visie op
gehandicaptenzorg hebben vaak een
belangrijke voorbeeldfunctie en een heel
positieve invloed op het omgaan met
onze kinderen. Nieuwe vrijwilligers
blijven dan ook van harte welkom!

Edmond

Deze zomer hadden wij zelfs 13
medische studenten uit Engeland als
vrijwilligers. Zij hebben naast het
gewone vrijwilligerswerk ook lesgegeven
aan onze caregivers en dat is heel erg
enthousiast ontvangen! Voor herhaling
vatbaar.
Education Centre
Een van de meest feestelijke momenten
van dit jaar tot nu toe was de opening
van het prachtige Education Centre,
begin april. Dit nieuwe centrum heeft
o.a. een fraaie computerruimte voor het
leren met behulp van ICT ondersteuning
en daarnaast o.a. een prachtig
beschilderde en overdekte Art Class.

Bezoek van (heel veel) Gasten
Deze zomer was het opvallend druk in de
gastenhuizen van Hand in Hand. Diverse
trouwe sponsors kwamen, naast vele
anderen, op bezoek om te ervaren hoe
de Community in de dagelijkse praktijk
functioneert. Leuk en erg stimulerend,
deze grote betrokkenheid.
Mocht u zelf ook eens het dagelijkse
leven in Hand in Hand willen ervaren en
wellicht “life” het door u gesponsorde
kind willen zien:
u bent van harte welkom!
Sponsoring
Er zijn nog steeds enkele kinderen voor
wie wij gehele of gedeeltelijke
sponsoring kunnen gebruiken. Zie
daarvoor onze website, o.a. de
Homepage, waar u kunt zien dat bijv.
kinderen als Edmond en Bridget nog
geen sponsor hebben.
Meer info kunt u ook verkrijgen via
Franca van onze sponsoradministratie:
sponsors@operationhandinhand.nl of via
handinhandpcc@gmail.com

Deel van het Education Centre
Het centrum is ook zeer goed
bevoorraad met allerlei nieuwe
hulpmiddelen voor speciaal onderwijs en
met diverse interactieve en educatieve
spelletjes. We zijn ontzettend blij met
deze uitbreiding en bedanken iedereen
die op de een of andere manier heeft
bijgedragen aan de totstandkoming van
dit prachtige Education Centre.

Bridget in de Workshop

Renovatie en groot onderhoud
Nadat wij vorig jaar al een nieuw
toiletgebouw voor de jongens konden
bouwen, hebben we dit jaar ook een
nieuw toiletgebouw voor de meisjes
kunnen realiseren. Heel belangrijk voor
de hygiëne van alle bewoners.
Diverse woonhuizen voor de kinderen op
ons terrein zijn al ong. 18 jaar oud en
hebben langzamerhand groot onderhoud
nodig. De uitvoering hiervan is één van
de grotere doelen voor dit jaar en dit
project loopt door in het volgende jaar.

Caregivers
De groep van caregivers bestaat
momenteel uit 24 personen en met
elkaar vormen zij een goed en heel
belangrijk team. Na het behoorlijk forse
verloop in 2010 is de situatie momenteel
gelukkig stabiel. Het werk van caregiver
is geen carrièrebaan en door het feit dat
dit werk niet goed verenigbaar is met
een verdere studie of een eigen
gezinsleven gaan veel caregivers, na
enkele jaren van grote inzet bij ons,
vaak elders weer verder met hun leven

na PCC. Daar hebben we uiteraard alle
begrip voor.
Gelukkig lukt het ons nog steeds om
goede, capabele en enthousiaste
opvolgers te vinden en dat is voor het
goed functioneren van PCC en het
welzijn van de kinderen van heel groot
belang.

PCC op de Ghanese TV
Het afgelopen jaar zijn wij al enkele
malen op de Ghanese TV te zien
geweest, jawel! Wij gebruiken deze
uitzendingen om onze wijze van omgaan
met personen met een geestelijke en
lichamelijke beperking te promoten.
Het heeft al enkele malen tot leuke en
positieve reacties uit het Ghanese
publiek geleid. Wij hopen op deze wijze
een bijdrage te leveren aan het beter
omgaan met mensen met een beperking
in de Ghanese samenleving.
Beschutte werkplaats en nieuwe
producten

Caregivers 2011

Het gaat, tot ons grote genoegen, heel
erg goed in de workshop en tevens met
alle jongeren, die daar dagelijks o.l.v.
coördinator Paul Agyapaong werken.

Maak uw sponsoring geheel fiscaal
aftrekbaar
Giften aan Hand in Hand (= ANBI
erkend) zijn in Ned. fiscaal aftrekbaar.
Echter, dat is pas mogelijk als het totale
bedrag van al uw giften groter is dan 1%
van het drempelinkomen. Door gebruik
te maken van de “regeling voor
periodieke giften” wordt de gehele gift
aftrekbaar. De belangrijkste
voorwaarden zijn dat de gift minimaal 5
jaar achter elkaar wordt overgemaakt èn
dat de gift wordt vastgelegd bij een
notaris. Aan het opstellen van een
notariële akte zijn uiteraard kosten
verbonden. Door een aantal aktes
tegelijkertijd (10 of meer) te passeren
kunnen de kosten tot minder dan € 100
per akte teruggebracht worden. Als u uw
langdurige betrokkenheid bij de kinderen
van Hand in Hand wilt koppelen aan deze
regeling voor periodieke giften kunt u
zich aanmelden bij onze penningmeester
Wim Mur. In de komende maanden
worden dan alle voorbereidingen
getroffen (zoals volmacht, kopie
legitimatiebewijs e.d.) om de
aftrekbaarheid al voor dit jaar 2011 vast
te leggen. Bij het passeren van de akte
behoeft u niet aanwezig te zijn.

Regelmatig worden bijv. in de Workshop
fraaie nieuwe producten ontwikkeld en
geproduceerd. Momenteel zijn bijv. de
divers gekleurde placemats, etuis van
stof en waterzakjes en (toilet)tasjes van
lege waterzakjes heel erg populair.

Wim Mur, penningmeester
mur00021@planet.nl

Ab van Galen
handinhandcommunity@gmail.com

Bernice in de Workshop

Tot zover deze 3e Nieuwsbrief. U kunt
alle verhalen over PCC natuurlijk volgen
via “Alberts Corner” op de website (met
1 x per 10 dagen een nieuw verhaal over
het leven in Hand in Hand) via:
www.operationhandinhand.nl
Hartelijke groet, ook van Baffo, Ema en
Jeannette en natuurlijk van alle
bewoners van Hand in Hand!

