STARdTan
10 år se

We made it!

Nu ska jag skriva ett brev som jag längtat efter att få skriva
men många gånger inte trodde skulle bli verklighet. Ni vet
i livet så startar man en del olika projekt, alla tar man (jag)
inte i mål. Men mitt hittills största mest utmanande, roligaste,
krävande, lärorikaste, krångligaste, givande projekt tar vi nu
tillsammans i mål!
Ni vet för 10-års sedan (10 ÅR!!) när jag åkte till Ghana för första
gången och ringde hem och grät varje dag för allt var så
hemskt tills jag sista dagarna på den resan träffade Jacques och
då 150 hemlösa barn som levde i en öppen cement byggnad
och silade regnvatten från marken.
Här är en länk till ett av mina först blogg inlägg
http://www.greatandoh.com/2009/01
Det blev mitt hittills mest givande projekt i livet.

Mina barnkompisar
Sen dess har det hänt mycket, 150 barn blev efter tuffa
omständigheter mina 75 barnkompisar. Jacques, barnen och
jag började drömma, större och större. Första stora milstolpen
var skolan vi byggde helt själva för våra 75 barn, oj oj oj vad vi
slet och hade dessutom alla ”kloka” mot oss, inklusive skolmyndigheten men vi gav oss inte. Till slut blev den registrerad!!
Läs mer om detta http://www.greatandoh.com/2009/07
Allra viktigaste för mig är mina 75 barnkompisar, jag har levt
nära dem i 10 år nu och sett dem utvecklas. Från att deras liv
handlade om mat och vatten för dagen till att de nu har drömmar
som våra barn här hemma, en resa som förändrat mig som
människa i grunden.

Nya skolan
Drömmarna fortsatte att växa, Jacques och jag har hela tiden
drivits av att det är via skola/utbildning som vi kan hjälpa och
påverka utsatta barns framtid. Den drömmen blev sanningen
år 2013 Med hjälp av sponsorer i form av både finansiering,
tid, kunskap och svett å tårar (tack alla, ni vet vilka ni är!!!) … så
byggde vi en skola som nu har över 400 elever och 40 anställda. Målet var från början att vi skulle bygga den, starta upp
verksamheten och se till att skapa en fungerande organisation
som senare skulle drivas helt lokalt. Där är vi nu!
För att skolan ska verka långsiktigt så behöver den finansieras
och drivas lokalt. Det är det mest hållbara i längden. Jacques
har en stark önskan och en fantastik drivkraft för att fortsätta
driva och utveckla skolan. Och efter 1-2år av förberedelser,
mest mentalt för oss alla inblandade så är vi nu här. Skolan
kommer under 2018 att övertas helt av Jacques, största
skillnaden blir det ekonomiska ansvaret, så som löner, underhåll
och utveckling.

Hänger ni med!? ☺

Ni, jag, min familj och Jacques med familj har alltså byggt en
skola som idag har över 400 elever och är väl fungerande! WOW!
2017 så rankades skolan nr 6 av ca 120 skolor i vår region. WOW!
Vi drömde, satte mål och genomförde det! Helt fantastiskt! Inte
många har byggt en skola i Ghana på sitt CV ☺ Det kommer bli en
utmaning att säkra finansiering från myndigheter, elevers familjer
och lokala sponsorer men vi har en plan för utfasning som verkar
hålla i…
Vill så innerligt tacka er alla!!! Tillsammans gjorde vi det!

Så här ser planen ut.
Ca 45 barn går fortfarande i grundskolan (på Great Andoh såklart)
och bor hos oss. Ca 20 går på gymnasiet och bor hos oss på lov
och 10st är ute i livet.
Planen är att jag fortsätter vara länken till Ghana och mina 75
barnkompisar.
Men den svenska verksamheten av Great Andoh avvecklas nu
under 2018. Jag kommer fortfarande resa och ha nära kontakt
med Jaques och barnen men inte driva någon verksamhet här i
Sverige.

”Detta brev är främst
ett stort TACK
och WOW!
Vi har verkligen
tillsammans gjort
något helt fantastiskt
tillsammans!.”

Målet är att skolan ska finansieras lokalt, främst genom
skolavgifter.
Mina 75 barnkompisar kommer jag fortfarande hjälpa med alla
deras kostnader, skola, mat, boende, hälsa, kläder, mm. Vi har en
buffert som räcker en bit, men den kommer behöva fyllas på.
Nu kommer dubbla budskap…!
Detta brev är främst ett stort TACK och WOW! Vi har
verkligen tillsammans gjort något helt fantastiskt
tillsammans!

Fortsatt engagemang
Jag ska fortsätta stötta mina 75 barn så vill ni hjälpa mig så är
bankkontot fortfarande öppet. Utbildning är det finaste vi kan
ge barnen! I en drömvärld ska pengarna räcka i 8 år, då har våra
barnkompisar som går i 4an nu gått ut gymnasiet.
Men det blir med lite andra förutsättningar... Jag kommer inte
vara aktiv här i Sverige på samma vis längre, träffas, mötas,
uppdatera, prata mm. Mitt engagemang kommer riktas mot
Gahna.

Vad ska jag göra nu då?
Jag vill mer i livet! Så är det, dessa 10 år har varit heeelt fantastiska på många sätt, jag har lärt känna så många härliga otroligt fina
människor, lärt mig massor! Och blivit nyfiken på så mycket mer i
livet. Och jag behöver vila ett tag… Min kropp och knopp behöver
lite mer 5-dagar i veckan, 8-17, om ni förstår vad jag menar..
Ghanalivet och mitt engagemang där kommer jag alltid att ha.
Både resa dit och fortsätta stötta barnen med Jacques.
Men att kunna lämna över skolan och allt ansvar som kommer
med den, blir stor skillnad för mig. Att ”bara” ta hand om, stötta
75 barn blir lite enklare.

Men först firar vi!! We made it!

W!!!

WOOOOOO

Detta med att lämna ifrån oss ansvaret för skolan är stort för mig!
Du, jag vi har gjort något heeelt otroligt fantastiskt!!
Tänk att vi har skapat nya livsförutsättningar för över 400 barn!
TACK!! Skolprojektet är i mål!!
Det har du och jag skapat tillsammans!!
TACK!!

Målet för Great Andoh
är och har alltid varit
– Friska glada barn
som kan förändra sin
egen och Ghanas
framtid.

Tänker att detta också väcker frågor och funderingar och jag vill
gärna ses för att berätta mer. Föreslår att vi ses på ett ställe som
heter Beets i Göteborg, en salladsbar i stan som jag jobbar på nu.
Lite AW, fika, samtal och fira!
Måndagen den 18 juni mellan 16-18 är jag där och hoppas ni kan
komma!
Beets, Drottninggatan 55. KOM! Boka i kalendern!

Stooor kram Emelie

En sak till; vill så innerligt att ni ska känna stolthet för vad ni har
varit med och och bidragit till. Så listar rakt upp å ner en del av
vad vi har uppnått;
Hälsoregistrerat 75 barn = främst fick de en officiell identitet för 1a gången
Rent vatten till alla. Lagad mat. Barnen blev piggare, friskare
Tryggheten smög sig på…Barnen började drömma om framtiden..

Måndagen den 18 juni
mellan 16-18
är jag där och hoppas ni
kan komma!

En skolbuss för att besöka och uppleva livet utanför Great Andoh

Beets, Drottninggatan 55.
KOM!
Boka i kalendern!

Ingen aga, Barnens behov i centrum. Kamp för att ändra normer

Ett hem, en trygghet! Stor milstolpen när köpte mark. En plats ingen kunde ta ifrån oss.
Två skolar byggde vi! Vår ”riktiga” rankades 2017 till nr 6 av 120 skolor i distriktet!
Utbildning till ytterligare 400 barn. En arbetsplats för ca 40 medarbetare
20 barn avslutat gymnasiet, och 10 till inom kort. Utbildning = möjligheter
Aktiviteter, lek, sport…kontakter med andra skolor
Trygghet på ett djupare plan. Större drömmar tar form.
Fortfarande utmaningar men barnen bättre rustade att förändra sin egen framtid

MÅL!!!!

