Nieuwsbrief oktober 2015
Wat kan er in 1 jaar veel gebeuren! Bij terugkomst van onze Ghana reis in 2014 (zie vorige
nieuwsbrief op onze website) groeide algauw het besef dat we de Corsa school met 400 kinderen
wilden ondersteunen. Omdat de Emmaus Bilthoven ons al enorm had geholpen, met tweedehands
kleding- en schoenen die we in Ghana in 2014 hadden afgeleverd in Sefwi Bekwai, ontstond het idee
om weer een beroep te doen op de Emmaus. Precies een jaar geleden hebben we een presentatie
gehouden bij de Emmaus over ons toekomstige project voor de Corsa school en over het dorpje
Sefwi Bekwai. Omdat we niet aan alle voorwaarden van de Emmaus konden voldoen, omdat we op
dat moment geen Stichting waren, moesten we op zoek naar een rechtspersoon die onze aanvraag
formeel kon indienen bij de Emmaus. In eerste instantie deden we een beroep op de Werkplaats
(waar Hannah op het middelbaar zit en Sacha ook haar middelbaar heeft afgerond) met het idee
school helpt school. Maar helaas kregen we dat niet tijdig voor elkaar. Uiteindelijk hebben we de
samenwerking gevonden met St. Ontwikkelingssamenwerking de Bilt die heel enthousiast reageerde
op ons idee en graag wilde helpen. Met deze nieuwe samenwerking konden we een maand later
(november 2014) de hele projectaanvraag bij de Emmaus indienen.
Onze projectaanvraag bestond uit een toiletgebouw (met 16 toiletten incl. 4 wasbakken) waaronder
een septic tank werd gebouwd van 85m2 om de ontlasting op te vangen, 35 schoolbanken voor de
het nieuwe klaslokaal en 6 tafels en banken waar de kinderen ‘s middags aan konden eten.

Toen de projectaanvraag was ingediend was het in spanning afwachten wat de projectcommissie
Emmaus zou gaan beslissen. Elke maand komt de projectcommissie bijeen en beslist ze welke
projecten toekend worden. Op kerstavond kregen we het verlossende telefoontje dat het
projectvoorstel a €3825,00 helemaal was goedgekeurd en dat we konden starten met het project.
We waren enorm blij en we mailden het goede nieuws direct door naar Ghana. Ook daar was er een
stemming van ongeloof, dankbaarheid en blijdschap. Vijftienduizend Ghanese cedis is voor Ghanese
begrippen een ongelofelijk groot bedrag (ca. 8 jaarsalarissen). Met dit bedrag konden we op één
school echt het verschil maken! Nu moesten we het natuurlijk allemaal nog wel waar maken en we
voelden ons enorm verantwoordelijk om het geld zo goed mogelijk te besteden en de plannen ook
echt waar te maken. Begin dit jaar brak een periode aan om de plannen goed uit te werken, en om
goede afspraken te maken. We vonden het belangrijk dat er in Sefwi Bekwai een comité opgericht
werd dat de verantwoordelijkheid zou krijgen over het project om dit goed uit te werken, uit te
voeren en tot een goed einde te brengen. Het comité was vrij snel tot stand gekomen en werd
gevormd door de Queen mother (hoogste gezagsorgaan in het dorp) de oprichter van de school
Corsa en het schoolhoofd. Het comité werkte de plannen goed uit en maakte een begroting en een
planning. Er werden goede afspraken gemaakt over de uitwerking en detaillering van
(deel)projectplannen, (deel)budgetten, processen i.r.t. communicatie, transparantie,
projectverantwoording afleggen en integriteit.
Ook moest er een nieuwe bankrekening worden geopend door de school die aan de internationale
normen voldeed zodat er geld vanuit Nederland op gestort kon worden. Na een mislukte eerste
proefbetaling ging de tweede proefbetaling van €250,00 via de Triodos Bank in Zeist gelukkig goed.
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We hadden een integriteitssysteem bedacht waardoor het opgehaalde geld door het schoolhoofd
van de bank onmiddellijk afgedragen zou moeten worden aan de Queen mother die het geld natelde
en ons moest bellen om door te geven hoeveel geld ontvangen was.
Direct na de proefbetaling werd het eerste echte grote bedrag gestort van €1400,00 en kon dan
uiteindelijk in maart gestart worden met het project.
Eerst werden wel ca 1500 betonblokken handmatig gemaakt, daarna werd gestart met het uitgraven
van het gat voor de septic tank zodat deze gemetseld kon worden. Omdat het operationeel krijgen
van de bankrekening toch meer tijd vergde schoof het project te veel op in de tijd. Daardoor kregen
de lokale bouwers te veel last van het regenseizoen en moest de volgende hindernis overwonnen
worden. Het begon een week zo hard te regen dat het gegraven gat en het begin van de gemetselde
septic tank dreigde in te storten. Door de goede beslissingen van het comité Corsa werd met man en
macht gewerkt en werd het prille bouwsel gered en moesten allerlei noodvoorzieningen aangebracht
worden. Met enige vertraging was dan eind april de septic tank af waarvan de foto’s op onze website
te bezichtigen zijn. Tussentijds werden nog 35 schoolbanken voor in het nieuwe klaslokaal
aangekocht die ook door een plaatselijke bedrijfje waren gemaakt. Zes eettafels en banken werden
tevens door locals gemaakt waar de kinderen ‘s middags aan konden eten en drinken. In mei werd
gestart met het toiletgebouw dat boven op de septic tank werd gebouwd en er werden 4 wasbakken
met kraanwater gerealiseerd. Net voor het begin van het nieuwe schooljaar (half september) werd
alles opgeleverd en kon het toiletgebouw met een feestelijke opening in gebruik worden genomen.
Het hele project is met een kleine financiële overschrijding van €250,00 redelijk op budget gebleven.
De oorzaken voor de overschrijding waren de extra werkzaamheden die nodig waren om tijdens het
regenseizoen het bouwsel te redden, koersverliezen die ontstonden (Ghanese cedis fluctueert
ernstig) en er heerst enorme inflatie waardoor bouwmaterialen duurder zijn geworden. De
overschrijding is door de school zelf betaald.

Tijdens het project ontstond bij ons een goed gevoel over de totstandkoming en vorderingen van het
project en de prettige samenwerking met het comité Corsa en begonnen we de afgelopen zomer te
denken aan nieuwe projecten in Sefwi Bekwai. Maar de grote wens was om dat met een eigen
stichting te doen en zo hebben we dan afgelopen september ons gericht tot het notariskantoor
Houwing van Beek die in onze wijk in Bilthoven is gevestigd. Twee dagen nadat we de brief gepost
hadden belde Notaris Ina Houwing met de leuke mededeling dat ze de oprichting van onze Stichting
met hoge uitzondering pro deo wilde doen ! Wouw wederom een euforisch momentje! Op 23
oktober jl. hebben we de akte ondertekend en is het bestuur uitgebreid met Els Bonten
(penningmeester) die ook in onze wijk woonachtig is.
En van het een komt het ander en hebben we inmiddels een ANBI-aanvraag voorbereid, een
beleidsplan geschreven en de website ( www.ghanaschoolsupport.org ) verbetert en hopen begin
volgend jaar de ANBI-status van de Belastingdienst te ontvangen. Met deze status kunnen donoren,
die we graag schoolsupporters willen noemen, onder bepaalde voorwaarden, donaties belastingvrij
aftrekken van hun inkomen.
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Wij zij enorm blij en trots wat er het afgelopen jaar allemaal tot stand gekomen is maar het meest
tevreden zijn we met de gedachte dat nu 400 kinderen op de Corsa school op een fatsoenlijke manier
dagelijks naar de toilet kunnen!

Het bestuur
Stichting Ghana Schoolsupport
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