Beste schoolsupporters,

Bilthoven, 23 november 2017

We hebben dit jaar, mede dankzij jullie heel veel bereikt! Onderstaande kunt u lezen over onze
activiteiten in Ghana.
Onze reis naar Ghana.
Afgelopen september zijn John en Indra van Deemter in Ghana geweest en hebben hun werkgebied
Sefwi Bekwai bezocht. Een reis die we uiteraard zelf betalen en die we samen hebben gemaakt met
Esther, de moeder van onze medebestuurder Samuel die te druk is met zijn werk. Esther is bekend in
Sefwi Bekwai en ze spreekt Twi. Het was een warm welkom in Sefwi Bekwai; het hele dorp was in de
ban van ons bezoek. We werden ontboden op het paleis en zijn door de Queenmother en 15
koningen uitbundig in het zonnetje gezet. Onze belangrijkste reden voor deze reis was om onze 5 (!)
gerealiseerde projecten te bezoeken (twee toiletgebouwen, de naaischool, de bibliotheek en ons
kleinschalige werkgelegenheidsproject -het maken van schorten, ovenwanten en tassen-). Daarnaast
wilden we ook de organisatie in Sefwi Bekwai verbeteren en hebben een ‘’Committee of
headmasters’’ opgericht.
De naaischool.
Op de foto naast John, Indra en Esther een aantal
van de studenten die onze gratis tweejarige
naaiopleiding volgen. De studenten waren
gespannen toen we de klas binnenkwamen.
Eindelijk konden we ze persoonlijk spreken.
Enerzijds zijn ze heel blij en dankbaar dat onze
Stichting ze een gratis tweejarige opleiding
aanbiedt, anderzijds lopen ze tegen het probleem
aan dat, als ze op de naaischool zijn, ze minder
inkomsten kunnen genereren voor hun ouders. Helaas heeft dat geleid tot enig verloop in de klas.
Om het verloop te reduceren hebben we met de headmaster van de Corsa school afgesproken dat de
studenten (leeftijd 16 t/m 25 jaar) op termijn, als ze voldoende vaardigheden hebben opgedaan, de
schooluniformen tegen betaling mogen maken. We hoorden van de naaidocent dat het lokaal vrij
warm is en ze niet alle producten mooi kunnen afwerken. John en Indra besloten om ze twee
ventilatoren te geven plus een lockmachine. Deze lockmachine zijn we persoonlijk gaan kopen in
Kumasi, een stad circa 200 km van Sefwi Bekwai. Toen we de Japanse lockmachine en de ventilatoren
aan de master gaven, kon hij zijn geluk niet op. De studenten gaven we een fles schampoo en toen
sloeg de stemming snel om en werd het een hele vrolijke boel in de klas. De docent toonde het
lesmateriaal, het programma en de producten die de meisjes gemaakt hebben. Een prachtige en
indrukwekkende dag. Naast de studenten en de naaidocent hebben we ook de ouders ontmoet die
producten voor ons naaien en daarmee een inkomen kunnen verwerven. Keukenschorten,
ovenwanten en tasjes van oude meelzakken verkopen we via EkoPlaza en Moos te Bilthoven en
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omdat de verkoop goed loopt, hadden we een nieuwe opdracht gegeven: boodschappentasjes van
Ghanese stof, tafellakens en kinderschorten hebben we mee terug genomen en deze zijn nu ook te
koop bij EkoPlaza en Moos.
Officiële opening toiletgebouw op de Njetinaschool

Afgelopen jaar is het toiletgebouw bij Njetina gerealiseerd. De toiletten zijn al in gebruik, maar voor
de officiële opening heeft men op ons gewacht. We hebben een hele dag besteed op de Njetina
school die diep in de bush is gelegen. Bij aankomst stond de King van het dorpje Njetina en zijn hele
staf ons op te wachten. Met een enorme ceremonie van gebed, djembee en dans werden we
verwelkomd! Met honderden gasten werd het toiletgebouw geopend door de Queenmother, een
belangrijk vrouw voor de hele regio. Het schoolhoofd is enorm blij met het toiletgebouw en hij
meldde ons dat er twee belangrijke zaken zijn veranderd: ten eerste zijn de hygiënische
omstandigheden verbeterd; kinderen doen hun behoefte nu in een veilige en schone omgeving en
wassen hun handen nu regelmatiger. (Voorheen deden ze hun behoefte in de bush, maar dat is
gevaarlijk i.v.m. slangen.). Ten tweede is de aanwezigheid van kinderen op school aanzienlijk
toegenomen. Voorheen gingen ze naar huis om een behoefte daar te doen en kwamen dan niet
meer terug.
Officiële opening bibliotheek bij Corsa school.

Toen de deuren van de bibliotheek open gingen stormden alle kinderen het gebouw binnen en ze
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waren niet meer te houden. Het is dankzij de inzamelingsactie bij de kerstmarkt in 2016 van de
Werkplaats en door de donatie van Emmaus Bilthoven een prachtig gebouw geworden met
honderden boeken waar we enorm trots op zijn. Er staan banken en tafels waaraan de kinderen
kunnen zitten lezen. De verrassing was nog groter toen we, dankzij schoolsupporters, 2 laptops
konden doneren. Ook deze werden uiteraard met veel euforie in ontvangst genomen.
Op zoek naar nieuwe projecten
Een groot deel van onze tijd in Ghana hebben we besteed
aan het bezoeken van 13 public schools. Deze scholen waren
al geselecteerd op grond van hun schaarse faciliteiten. Het
bezoeken was een zware klus door de hitte en hoge
vochtigheidsgraad. Overal werden we hartelijk ontvangen
door het schoolhoofd, de leraren en de PTA (Parents
Teachers Associaton= oudervertegenwoordiging). Helaas
troffen we erbarmelijke omstandigheden aan. Overvolle
klassen omdat er structureel een tekort aan o.a. klaslokalen is. We zagen kinderen die met 6 man één
leerboek moeten delen, het ontbreken van pennen en/of potloden en kinderen die met hun buik op
een vieze grond sommen lagen uit te rekenen bij gebrek aan meubilair. Het enige positieve is het
structurele voedselprogramma vanuit de overheid; als kinderen naar school komen zijn ze verzekerd
van een maaltijd. Gelukkig konden wij wel direct iets kleins doen door de kinderen die er het meest
armoedig uitzagen een van de 200 gekregen t-shirt van Kindergemeenschap de Werkplaats te geven
of schoenen van Emmaus. Daarnaast konden we soms laptops en telefoons overhandigen die we van
diverse schoolsupporters in onze wijk hadden gekregen. Iedere school kreeg verbanddozen en
paracetamol.
Oprichting ‘’Comittee of Headmasters” We willen graag dat scholen gezamenlijk de
verantwoordelijkheid nemen over de te realiseren toekomstige projecten en daarom hebben we een
‘Comittee of Headmasters’ opgericht. Voor onze komst naar Ghana was reeds door Anane, het hoofd
van Corsa school, een selectie gemaakt van een aantal arme public schools. De schoolhoofden
hiervan hebben we ontmoet tijdens een vergadering die we hadden belegd in de nieuwe bibliotheek.
13 Schoolhoofden + de voorzitter Anane hebben we verteld over onze stichting en werkwijze. Het
idee is dat ze gezamenlijk nieuwe projecten op hun scholen gaan realiseren. We lieten de
headmasters onze naaischool, een toiletgebouw en bibliotheek zien zodat ze ook een goede indruk
konden krijgen van wat onze Stichting tot stand heeft gebracht. De dag werd afgesloten met het
ondertekenen van een ‘integrity statement’ en met een malt bier waar de Ghanesen gek op zijn.
Hoe nu verder? Terug in Nederland hebben we besloten dat we alle 13 public schools met een
noodpakket gaan helpen. Primaire zaken zullen aangeschaft kunnen worden zoals schoolbanken
zodat kinderen ten minste kunnen zitten in de klas, boeken, schrijfgerei en schriften. Een investering
van ca. €4000,00. Daarnaast willen we in 2018 starten met de bouw van een aantal extra klaslokalen
bij een primary school Akaasu.
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Kinderen showen hun nieuwe schoenen die we gekregen hebben van de Emmaus te Bilthoven (ca. 50 stuks).

Hoe kunt u helpen? Wij zijn uiteraard heel blij met een aantal vaste schoolsupporters die onze
stichting jaarlijks ondersteunen. Graag willen we wederom een beroep doen op jullie om ons te
helpen om de kinderen op deze public schools een iets beter onderwijsklimaat te bieden.
Bent u in staat ons weer financieel te steunen? De schoolsupporters die ons dit jaar reeds gesteund
hebben willen wij hartelijk bedanken!
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL63 TRIO 0391 0394 66 tnv Stichting Ghana
schoolsupport, Triodosbank in Zeist. Heeft u vragen? Schroom niet om contact met ons op te
nemen. Voor meer informatie zie www.ghanaschoolsupport.org . Als bijlage sturen wij ons
reisverslag over onze reis mee.
Met vriendelijk goet,
Stichting Ghana schoolsupport
John en Indra van Deemter, Samuel sampene Ampofo
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