Beste schoolsupporters,
Hierbij stuur ik je onze mail zoals die gaat naar onze schoolsupporters i.v.m. de werving.
Bedankt voor jullie bijdrage van jongstleden n.a.v. het Wereldfeest in Bilthoven.
Wat is er allemaal gebeurd in Ghana vanaf juli 2016?
Onze naaiopleiding is 3 oktober jl. officieel van start gegaan!
18 studenten in de leeftijd van 15 tot 25 jaar zijn op 3
oktober jl. gestart bij onze naaiopleiding. Dit had nog
aardig wat voeten in aarde: het transport gratis regelen,
een schoollokaal bij Corsa school op laten knappen
(vorig jaar hebben we daar ons eerste toiletgebouw
neergezet), een master laten zoeken, tafels en banken
laten maken en beveiliging laten aanbrengen waardoor
de naaimachines veilig in de school kunnen blijven.
Bekijk ons filmpje op www.ghanaschoolsupport.org
voor een goede impressie. Mede door uw steun en de
financiële bijdrage van Emmaus Domstad van
€2850,00 hebben we groot deel van dit project kunnen
financieren. Fantastisch!
Fase 2 toiletgebouw Njetina school gestart!
De septic tank is geplaatst en de fundering is klaar
voor de opbouw van het wc-gebouw. Inmiddels is de
tweede fase gestart (bovengrondse behuizing) en
hebben wij voor deze fase weer geld overgemaakt. Het
bouwen is niet zo eenvoudig; stenen worden met een mal gemaakt wat tijdrovend is. De
verwachting is dat maart 2017 het toiletgebouw door kinderen van Njetina school in gebruik
genomen kan worden.
Basisschool Werkplaats (WP) Kees Boeke te Bilthoven steunt onze stichting met
kerstmarkt!
Op 21 december organiseert de Werkplaats Kees Boeke een kerstmarkt. Kinderen van de
basisschool zullen zelfgemaakte koekjes verkopen en allerlei spullen voor de kerst. We zijn
trots dat de basisschool onze stichting als goed doel heeft uitgekozen. Alle inkomsten van de
kerstmarkt komen ten goede van onze stichting en dus voor de schoolkinderen in Ghana. Op 7
december zullen John, Indra en Samuel een presentatie verzorgen voor 450 schoolkinderen
van de WP. Best een uitdaging om kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 wat te vertellen over
onze stichting, maar natuurlijk ook over het leven van kinderen op school Sefwi Bekwai in
Ghana. Geen treurig verhaal, maar het is goed dat kinderen hier beseffen dat de dag in Ghana
er anders uitziet. Zo verkopen sommige kinderen voordat ze naar school komen al water of
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andere levensmiddelen, ze zitten met z’n 3en op een houten bankje in de klas, iedereen draagt
een uniform op school en kinderen hebben allemaal kort haar. De opbrengst van de kerstmarkt
zal worden besteed aan de opzet van een bibliotheek. We zullen de kinderen in Bilthoven in
2017 laten zien wat ze voor de kinderen in Sefwi Bekwai hebben gedaan. Daarnaast is er
sprake van dat we kinderen in het Engels met elkaar gaan laten schrijven. Een leuke en
leerzame interactie.

Steun door Willem Koopfonds!
Wij hebben van de Stichting ‘Willem koopfonds’ onlangs 1.000,-- euro ontvangen. De
Stichting is erg onder de indruk van ons toiletgebouwenproject en wil ons graag steunen.
Langs deze weg danken wij de stichting voor haar gift die we hard nodig hebben als we een
derde toiletgebouw willen realiseren.
Nieuw project in 2017!
Het schoolhoofd van Corsa school had al eerder aangegeven dat hij graag een bibliotheek wil
voor de kinderen op zijn school. Door het lezen van Engelse boeken kunnen kinderen hun
Engels verbeteren en daarnaast kan het lezen hun ook veel plezier geven. Samen met
Biblionef Nederland/Ghana hopen wij een aantal scholen volgend jaar te voorzien van een
bibliotheek. Elke school die we selecteren zal ca. 300 boeken ontvangen (100 boeken
gedoneerd door Biblionef en 200 door onze stichting). Daarnaast kan één onderwijzer per
school een gratis cursus van 2 dagen volgen om kinderen te stimuleren om te lezen. Wij
zullen boekenkasten en tafels en stoelen laten maken en eventueel een klaslokaal laten
opknappen. De boeken kopen we in Accra via een webshop; kinderen in Ghana lezen boeken
die aansluiten bij hun eigen leefwereld. In eerste instantie beginnen we met Corsa school die
als pilot zal functioneren, maar hopelijk zijn we financieel in staat om meer basisscholen in de
regio Sefwi Bekwai van een bibliotheek te voorzien.
Daarnaast blijven we doorgaan met het bouwen van toiletvoorzieningen voor basisscholen in
Sefwi Bekwai. Volgend jaar starten we hopelijk, mede dankzij u, met de bouw van het
derde(!) toilet-gebouw. Wilt u onze vorderingen en die van de studenten van de naaischool
volgen, ga dan voor filmpjes en foto’s naar onze website, link: www.ghanaschoolsupport.org
Kunnen wij weer rekenen op uw steun in 2017?
Uw donatie komt, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor belastingaftrek. Graag
helpen wij u daarbij (ANBI-overeenkomst).
Vul s.v.p. onderstaande strook in of doneer via ons bankrekeningnummer bij Triodos Zeist
IBAN NL63 TRIO 0391 0394 66 op naam van Stichting Ghana Schoolsupport.
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Alvast erg bedankt voor de hulp en bijdrage!
___________________________________________________________________________
S.v.p. onderstaande strook ingevuld retourneren per mail of post (Koppellaan 6):
0 Ik maak mijn donatie over op IBAN NL63 TRIO 0391 0394 66 t.n.v. Stichting Ghana
schoolsupport, Triodosbank te Zeist en kies voor het volgende bedrag:
0 25 euro

0 35 euro

O 50 euro

O 100

0 anders, nl.

0 Ik heb een eigen bedrijf/organisatie en ik wil meer doen, neem contact met mij op
0 Ik heb ideeën, neem contact met mij op__________________________________________
Met vriendelijke groet,
Stichting Ghana schoolsupport
John en Indra van Deemter
Samuel Sampene Ampofo
Koppellaan 6
3721 PE Bilthoven
030-2252467

www.ghanaschoolsupport.org
info@ghanaschoolsupport.org
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