Bericht voor het kerkblad van twee reizigers,
die met Kerk in Actie op reis zijn gegaan naar Ghana
Over onze reis naar Ghana, 21 november – 4 december 2016
Zoals de meesten van jullie weten zijn wij, Margreet v.d. Berg en Riet v.d. Werff, met de
organisatie Kerk in Actie in november naar Ghana geweest. Het doel van onze reis was, om
kennis te maken met de vrouwen en hun werk voor het “kariténoten project” dat ondersteund
wordt door Kerk in Actie en waarvoor in onze gemeente tijdens de 40 dagen tijd in 2016
gecollecteerd is.
Nu we terugkijken op deze reis kunnen wij alleen maar zeggen dat deze diepe, diepe indruk
op ons heeft gemaakt. Misschien komt het ook omdat het voor ons de eerste keer was dat wij
in een West-Afrikaans land waren. Voor ons gevoel kwamen wij in zo’n heel andere wereld
met compleet andere gebruiken en gewoonten terecht en dan nog afgezien van de hitte, zeker
in het Noorden was het nog warmer dan in Zuid Ghana, 35-40 graden was overdag heel
gewoon. Het straatbeeld is niet te vergelijken met dat in
westerse landen. Het verkeer was regelmatig één grote
heksenketel. Verder vindt het leven naar ons idee voor
het grootste deel langs de weg plaats. Overal mensen met
hun handelswaar. Overal lopen (meestal) vrouwen met
stapels goederen op hun hoofd. We hebben een keer met
stomme verbazing gekeken naar een man die een hele
stapel fietsen op zijn hoofd droeg. Maar ook vrouwen met
stapels brandhout, naaimachines, lappen stof, potten en
pannen, al of niet gevuld, op hun hoofd, noem maar op
alles wat vervoerd en/of verkocht moet worden. Het was
voor ons een hilarisch moment toen we een keer iemand
zagen die geheel bepakt en beladen was met alleen maar
bh’s. Mensen op fietsen die volgepakt waren met van
alles en nog wat. Vrachtwagens die uitpuilden, scooters
met hele gezinnen, vrouwen met baby’s op hun rug en tig
kinderen op één bromfiets. Je kunt het zo gek niet
bedenken. Wij hebben regelmatig vol verbazing staan
kijken.

De eerste dagen in Accra waren gevuld met
officiële contacten zoals ontmoetingen met
vertegenwoordigers van de Presbyteriaanse kerk en
allerlei nevenorganisaties. Zo wilden deelnemers
aan een synodevergadering graag weten wie wij
waren en wat ons ertoe bracht om onze comfortzone
te verlaten en ons onder te dompelen in de hitte van
hun land met minder comfortabele voorzieningen.
Deze vraag is ons later, toen wij op de projecten
waren, ook nog meerdere malen gesteld.

