
Atsiekpoe - Ghana 
 
De VOMM, steunt een project 
van Stepping Stones for Africa. 
www.steppingsonesforafrica.org  
 
Dit is een Nederlandse – Ghanese goededoelen- stichting gericht op 
ontwikkelingssamenwerking in dorpen in West-Afrika. 
 
Hierbij is de samenwerking met en medewerking van de plaatselijke 
bevolking een voorwaarde.  
Door de ligging van dit dorp aan de 
Voltarivier heeft dit dorp geen toegang tot 
medische hulp voor wat betreft moeder-kind 
zorg, eenvoudige medische handelingen en 
hulp bij bevallingen en het 
vaccinatieprogramma. 
 
Hiervoor moeten de dorpsbewoners altijd met de boot de rivier 
oversteken om naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan. 
 

De wens van de dorpsbewoners was 
een kliniekje aan de rand van het dorp 
en met een crowdfunding actie door 
Stepping Stones for Africa is er een 
mooi bedrag bij elkaar gespaard.  
 
De dorpsbewoners hebben met de 
opbrengst van de verkoop van 
gevlochten manden, 
dansvoorstellingen enz. hun steentje 
bijgedragen. 

http://www.steppingsonesforafrica.org/


Maar ook door te helpen tijdens 
de bouwwerkzaamheden. Van 
iedereen wordt inzet verwacht in 
welke vorm dan ook. 
 
 
 
 
 

Er staat op dit moment een mooi “groen” gebouw. 
De Ghanese overheid zal zorgen voor de betaling van het personeel, 
dat regelmatig in de kliniek 
aanwezig zal 
 
Naast de kliniek is het de 
bedoeling dat er een waterpomp 
voor schoon water en sanitaire 
voorzieningen wordt aangelegd. 
Essentieel voor de kliniek . 
 
Met de actie Wandelen voor Water, georganiseerd door de VOMM 
zou dit voor een groot deel bekostigd kunnen worden. 
Helaas heeft het Corona virus roet in het eten gegooid.  
 
Wij zijn daarom verheugd, dat tijdens de kerkdiensten voor de 
watervoorziening in Atsiekpoe gecollecteerd zal worden. 
 
De VOMM doneert aan projecten welke door dorps- of stadsgenoten 
zijn ingebracht. Er blijft gegarandeerd niet aan welke strijkstok dan 
ook hangen…. Zie ook www.vomm.nl.  
 
Draagt u het werk van de VOMM een warm hart toe, dan kunt u voor 
€ 10,- (meer mag ook) per jaar lid worden van onze vereniging. 
U kunt zich aanmelden bij Fred Kortekaas (secretaris@vomm.nl) of 
achter in de kerk. 

http://www.vomm.nl/
mailto:secretaris@vomm.nl

