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De stichting heeft in 2014 een donatie gedaan aan het project The Greenhouse in
Karimenga te Ghana. Een Nederlands gezin uit Purmerend heeft zich in de
zomervakantie gedurende vier weken ingezet voor dit project en daar een lange,
interessante, leerzame, maar bovenal ook leuke tijd gehad waarbij zeer dankbaar
werk is verricht. Het door de stichting gedoneerde bedrag is uitgegeven aan een
landbouwwerktuig, een eg, alsmede aan zonnepanelen met toebehoren om
elektriciteit op te kunnen wekken.

Daarnaast zijn zes nieuwe matrassen (Ghana matras, soort schuimrubber)
aangeschaft voor de "dormitory", een slaapzaal in een lodge van het Greenhouse.
In één van de kamers van het Greenhouse is een nieuwe cementen vloer gemaakt,
voorts zijn muren hersteld met behulp van cement. Ramen, deur, kozijnen, glas,
muskietengaas zijn gekocht en door vrijwilligers gemonteerd in het
"souvenirwinkeltje".
In september gaan drie kinderen uit Karimenga verder met de middelbare school
(secondary highschool en mogelijk 1 naar de tertiairy higschool). Een meisje uit een
naburig dorpje gaat de opleiding tot verpleegkundige volgen (secondary highschool)
Voorts is in november/december de dam verhoogd en verstevigd, waarvoor de huur
van een bulldozer nodig was. Doordat de dam gerepareerd is kon de moestuin
worden uitgebreid, waardoor er ook uien, tomaten e.d worden gekweekt.
Colt (Cambodian Organization for Living and Training)
De stichting op heeft op 12 juni 2013 een bijdrage geleverd voor het project ColtCambodia (zie website www.colt-cambodia.org). Deze stichting ondersteunt een
kindertehuis annex school in Cambodja. De donatie is destijds gebruikt voor
de aanschaf van een zogenaamde Tuk Tuk en accu solar installatie. De secretarispenningmeester van stichting Global Childcare heeft in januari 2014 (samen met
haar echtgenoot en geheel voor eigen rekening) een reis gemaakt naar Cambodja,
waarbij uiteraard ook een bezoek is gebracht aan het weeshuis. In december 2014
heeft de stichting opnieuw een donatie gedaan van EUR 15.000,00. Dit bedrag is
inmiddels aangewend voor het in aanbouw zijnde weeshuis.
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Specifiek voor deze donatie is door tuincentrum Global Garden in Zwaanshoek een
zogenaamde koopjesmarkt georganiseerd. Deze markt heeft plaatsgevonden in het
weekeinde van 27 en 28 september 2014 bij Global Garden aan de Hillegommerdijk
554 te Zwaanshoek. De markt is op vrijdag 26 september geopend door de
Burgemeester van de Gemeente Haarlemmermeer, de heer Th.L.N. Weterings. Bij
de verkoop is geassisteerd door vrijwilligers annex leden van de Rotary
Haarlemmermeer.
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