Beste mensen,
De volgende café Dapper zal in het teken staan om fondsen te werven voor een vissersbootje
voor een homoseksuele jongen in Ghana. Hieronder de nodige informatie:
Project: Vissersboot
Dit project hebben wij opgezet om de family Asempa in Ada Foah Ghana te helpen. Ongeveer
3,5 jaar geleden leerde Frans hun zoon Richmond Asempa uit de stad Tema Ghana kennen via
social media. In die tijd had Frans een webwinkel in gepersonaliseerde geschenken.
Richmond (31) is kunstenaar en heeft voor deze webshop kunstwerken verzorgd. Zodoende
leerden wij Richmond mettertijd beter kennen. Ook weten wij dat hij homoseksueel is.
December vorig jaar ontvingen wij het bericht dat Richmond hals over kop Tema had moeten
verlaten omdat men zijn seksuele geaardheid had ontdekt en hij niet meer veilig was in Tema.
Hierop hebben wij Richmond financieel geholpen en hem met zijn moeder Esther en zijn zus
Rita verenigd. Deze wonen in een klein dorp Ada Foah. Dit dorp is gesitueerd in het
zuidoosten van Ghana, nabij de stad Big Ada en bij de monding van de Volta rivier. Daar er
echter geen werk in het dorp is zou Richmond niet permanent in het dorp kunnen blijven.
Daarom hebben wij het plan opgevat fondsen te gaan werven om hiermee een vissersbootje
met toebehoren aan te schaffen. Hiermee zou het gezin in zijn eigen onderhoud kunnen
voorzien.
De geraamde kosten voor dit plan zijn ongeveer € 950,00.
Voor dit goede doel organiseren wij een gezellige bijeenkomst in Café Lenthe, in
samenwerking met café Dapper.
Er zal gezorgd worden voor leuke muziek en hapjes en er is de gelegenheid werken te
bezichtigen van Richmond. Deze zullen ook te koop aangeboden worden. Er zal ook een
loterij met leuke prijzen plaatsvinden.
Graag zien we jullie op zondag 22 april van 14.00 tot 18.00 uur in Café Lenthe,
Grotestraat 5 in Nijmegen.
Namens het team Dapper,
Groetjes Agnes, Sandra, Gerard, Will, Regilio, Frans, Mireille, Siro, Thisong en René

