Liane Janne Løth er 24 år og bor i Ghana.
Hun har siden januar 2010 været gift med Ben (ghaneser), som også er hendes samarbejdspartner i
From Heart to Hand Ghana.
Efter hendes gymnasietid, rejste hun et år til Ghana, for at arbejde som frivillig. Da året var omme, rejste
hun hjem, men med en følelse i maven af, at hun ikke var færdig med Ghana. Hun startede derfor i
sommeren 2008 i samarbejde med venner og familie, organisationen From Heart to Hand (FHTH). 1.
december 2008 flyttede hun permanent til Ghana, som udsendt for FHTH, for at hjælpe ghanesiske børn
i nød.
Hendes største drøm gik i opfyldelse og de har siden haft stor succes i med deres arbejde.
De driver i dag et center for mennesker i nød. På centeret har de 10 rehabiliteringspladser og der er altid
fuldt hus. På centeret har de en workshop, hvor to lærere underviser ufaglærte mødre i at lave batik og i
at sy. Centeret er desuden altid åbent for de ca. 80 mennesker, fordelt paa 28 familier, som de hjælper
igennem From Heart to Hand. Hver dag kører de rundt til familierne for at støtte dem i de daglige
gøremål. De rådgiver og underviser i sundhed, hygiejne, opdragelse, familieplanlægning og meget andet.
FHTH støtter familierne økonomisk, ved at betale sygesikringer, skolepenge, prævention, give mini lån
osv. Arbejdet er hårdt, men de har mange solstrålehistorier, som giver dem lyst til hver dag at fortsætte
arbejdet. Liane fortæller, at det er en ubeskrivelig følelse hun har indeni, når hun går i seng om aftenen
og ved, at hun har været med til at gøre en forskel for et menneske i nød. Hun fortæller bl.a. om
følgende, som de har hjulpet:
-

I sidste uge hjalp vi David, paa fire måneder, da vi akut fik ham indlagt med 42 i feber.
Han var indlagt i fem dage med en alvorlig infektion i blodet, men han klarede den.
For to dage siden flyttede Doris ind paa centeret, hun er 16 år og gravid i 8 maaned. Hun var
hjemløs, da hun var blevet fyret fra sit job som hushjælp, fordi de fandt ud af, at hun var gravid.
Gifty, fire aar, gik ikke længere i skole, fordi hendes familie var overbevist om, at hun fik
krampeanfald, fordi en ond ånd, havde besat hende mave.
Vi har nu haft hende med på hospitalet ved en specialist, som har forklaret moderen, at Gifty
har epilepsi. Hun er nu startet paa medicin og har det allerede meget bedre. Hun er endda
startet i skole igen og er meget glad.

Historierne er mange og ingen dage ligner hinanden. Liane elsker sit arbejde, som jo ikke kun er et
arbejde, men hele hendes liv.

