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Recordverkoop paaseitjes 
 
 

Elk jaar verkopen we chocolade paaseitjes voor een 
goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar 

Stichting Worae Care. Een Stichting die allerlei 

projecten opzet in het geboortedorp van 
naamgever Peter Worae, Atroni in Ghana. De 

gelden die nu nodig zijn, worden besteed aan 
zonnepanelen voor een kraamkliniek. 

 

Op de clubavond van 24 mei 2017 overhandigen we een 
cheque aan Peter Worae en Ron van Boxtel.  

 
We hebben met de paaseitjes een prachtig bedrag van  

€ 5650 opgehaald voor het project van de zonnepanelen 
voor de kraamkliniek. De mensen van Worae Care hebben 

zelf ook veel bijgedragen aan de enorme verkoop van de paaseitjes dit jaar. Een record bedrag ooit 

met de paaseitjes opgehaald! 
 

 
 

Peter laat ons wat foto's zien die hij vorige maand gemaakt heeft in Ghana tijdens zijn verblijf. 
Er worden zonnepanelen aangeschaft in Ghana zelf, omdat de zonnepanelen gemaakt in Nederland de 

tropenzon niet aankunnen. Men begint nu met een basis: installatie en voorlopig eerst 20 panelen en 

dan wanneer er meer geld komt, kan men uitbreiden. 
 

 



 

 
 

Als dank voor al zijn bemiddelingen krijgt Theo een origineel Shirt uit Ghana. 

 
 

Stichting Worae Care 

Voorzitter Peter Worae vertelde al eerder dit jaar over de stichting Worae Care. Hij wordt begeleid 
door vier personen, die op een of andere wijze bij de stichting betrokken zijn, onder wie zijn zoon, zijn 

leidinggevende bij het VUmc en een vertegenwoordiger van het Informatie SteunPunt (ISP). 

Peter vertelt dat hij 15 jaar geleden begonnen is met het 

inzamelen van goederen die men in Ghana goed zou kunnen 

gebruiken. In zijn vakantie bracht hij ze daar naar toe. Hij schrok 
toen hij zag hoe weinig apparatuur daar beschikbaar was. Door 

zijn werk bij het facilitair bedrijf van het VUmc kon hij “oud” 
materiaal dat wij hier, ook al werkt het nog prima, vervangen 

door nieuwe modernere apparatuur verzamelen en naar Ghana 

brengen waar het meer dan welkom was en nog jaren gebruikt 
kan worden. Na een paar jaar gaf het VUmc aan dat het “officieel” 

wilde helpen en toen is de stichting opgericht. Er komen goederen 
van iedere afdeling: medicijnkarren, sterilisatieapparatuur, 

infuuspompen, zelfs de oude eerste hulppost is verscheept naar 
Ghana. 

In 2014 kwam het idee op om een kraamkliniek te bouwen bij het dorpje Atroni. In dat dorp en in de 

omgeving is de sterfte onder zwangere vrouwen en baby’s groot. De afstand naar het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis is te ver of het is ingewikkeld om daar te komen. Met veel doorzettingsvermogen is het 

gebouw klaar. Op een manier zoals wij ons nauwelijks meer kunnen indenken. Stel je voor dat je 
steen voor steen eerst moet maken met een mal……maar zo gebeurde het daar wel. De bouw is 

gefinancierd uit fondsenwerving. De inrichting zal door de samenwerking met het VUmc geen 

probleem zijn. Personeel wordt opgeleid en geleverd door een regionaal ziekenhuis, de kliniek wordt 
een soort nevenvestiging daarvan. Ook dat kan geregeld worden. Het probleem op dit moment is de 

elektriciteitsvoorziening, die is in ieder geval niet stabiel genoeg voor wat een ziekenhuis nodig heeft. 
Om dat op te lossen wil de stichting zonnepanelen op het dak plaatsen. En daarvoor is men nu bezig 

fondsen te werven en daarin zou RANA een rol kunnen spelen.  

Het ISP ondersteunt de stichting met het opstellen van jaarverslagen en jaarrekening en de 

verantwoording naar geldschieters. 

De Stichting Worae Care staat symbool voor een gelijke, eerlijke wereld waarin voor iedereen gezorgd 
zal worden. En dat betekent meer dan steun in de vorm van een kliniek. Ook projecten als renovaties 

van scholen en het bouwen van waterputten zijn uitgevoerd. Toen er schoon drinkwater uit de kraan 
kwam sprak de koning van het dorp zijn dankbaarheid uit met de woorden: “door u kunnen we zien 



hoe gewoon water er uit ziet”, anders dan het modderwater dat tot dat moment door inwoners (en 

dieren) gedronken werd. 

 

 

 

Vanuit de club komt een aantal vragen, zoals de vraag wat de zonnepanelen kosten. Op dit moment 
ligt er een offerte van ca. € 15.000,00 van een bedrijf uit Duitsland. Sinds kort is er contact met een 

bedrijf uit Ghana zelf, dat gaat ook een offerte uitbrengen, naar verwachting een lagere. 

Wat is de planning voor de opening van het ziekenhuis? Over 2 maanden is er een inspectie, die zou 

de benodigde vergunning moeten opleveren en dan wil men zo snel mogelijk echt aan de slag gaan. 

Er komen 35 bedden in de kliniek, die een functie zal hebben voor zo’n 17.000 mensen in de vele 
dorpen in de omgeving. 

Wat kunnen contacten, wat kan de overheid in Ghana aan dit project bijdragen? Verwachtingen zijn 
niet te hoog gespannen. De nieuwe regering wil veel verbeteren in het land, maar dat gaat in fases. 

Het dorpje ligt ver weg in het oerwoud. Het is pas later aan de beurt om allerlei voorzieningen, zoals 
betrouwbare elektriciteit, te krijgen. 

Het doorzettingsvermogen van alle betrokkenen, maar met name van Peter heeft indruk op ons 

gemaakt. We gaan gaat overleggen of er mogelijkheden zijn om de stichting te helpen en zo ja, hoe 
we dat gaan doen. Samenwerking met een Rotaryclub in Ghana is een punt van onderzoek.  

Met onze financiële hulp van € 5650 kunnen ze een start maken. 

Zie ook: http://stichtingworaecare.nl/nieuws-artikelen/ 
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