Nieuwsbrief Ghana schoolsupport juli 2016
Beste schoolsupporter,
Terwijl wij in Nederland opgaan in allerlei vakantieplannen, is men in Ghana hard aan het werk om
twee nieuw projecten van Stichting Ghana schoolsupport te realiseren nl. het starten van onze
naaiopleiding en het realiseren van een nieuw toiletgebouw bij een basisschool in Sefwi Bekwai.
Hoe is het met de naaimachines?
Dankzij de donaties van diverse lieve mensen hebben we 21 Singer handnaaimachines kunnen
verzamelen en versturen naar Ghana. De naaimachines zijn ca. 4 maanden onderweg geweest. Ze
hebben een tijdje in Rotterdam gestaan omdat de firma Bolloré op een containerschip moest
wachten dat richting Ghana zou varen. De zeereis duurde slechts 2 weken maar vervolgens heeft de
vracht ook nog 2 maanden in de havenstad Tema gestaan. Inklaringsproblemen zorgden voor de
vertraging. Na wat over en weer mailen zijn de machines ook weer gratis door Bolloré international
in een vrachtwagen vervoerd naar Sefwi Bekwai waar ze zijn afgeleverd bij het huis van de chief.
Daar staan ze nu in afwachting van de uitwerking van onze plannen (organisatie, huisvesting, docent
e.d.). Wij danken de manager van de fa. Bolloré voor zijn inzet waarmee hij het gehele transport
belangeloos heeft verzorgd!

21 naaimachines verpakt in een grote kist

Master gevonden!
Voor het zoeken naar een ‘master’ voor onze naaiopleiding , schakelde de Queenmother, de
voorzitter van het Comité in Ghana, een lokaal radiostation in. Geschikte kandidaten werden
opgeroepen zich te melden bij haar. Deze naaidocent moet voldoen aan een aantal door ons
opgestelde kwalificaties: naailessen ontwikkelen voor een heel schooljaar, les kunnen geven en
daarnaast de Engelse taal goed onder de knie hebben zodat de kinderen hun Engels kunnen
verbeteren. We zijn blij dat we u kunnen melden dat er een geschikte kandidaat gevonden is en dat
de master deze maand zal beginnen.
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Naaiopleiding gaat starten!
Ook werden er via het radiostation en via via kinderen geworven om deel te nemen aan onze
naaiopleiding. In totaal kunnen er achttien kinderen geselecteerd worden. We richten ons op
‘dropouts’, kinderen die om de een of andere reden geen onderwijs meer volgen. Met onze
tweejarige naaiopleiding hopen we deze kinderen een kans op een baan als kleermaker te bieden.
Het is aan het comité in Ghana om gemotiveerde kinderen te selecteren die de opleiding afmaken. Er
wordt in Ghana nog steeds veel kleding gemaakt en hersteld dus er zijn voldoende kansen voor
geschoolde kleermakers.
De verwachting is dat de eerste naaiklas nog deze zomer gaat beginnen. De naaischool mag gebruik
maken van een lokaal in de Corsa school. Er moeten nog wat voorbereidingen worden getroffen om
de ruimte te verbeteren. Er zal elektriciteit worden aangelegd zodat er voldoende licht is en voor de
beveiliging van de naaimachines zullen we nog ramen en een deur in het gebouwtje laten maken. De
criminaliteit is laag in Ghana, maar we willen voorkomen dat we naaimachines ‘kwijtraken’. Op
termijn zullen we ook een aantal ouders van schoolgaande kinderen vragen om producten te maken
die verkocht kunnen worden. Op die manier proberen we enige werkgelegenheid te creëren en met
de opbrengsten kan een bijdrage geleverd worden aan de ondersteuning van de naaiklas.

Nog een toiletgebouw!
Wij zijn ontzettend blij dat we opnieuw een donatie van Emmaus Bilthoven hebben mogen
ontvangen afgelopen voorjaar. Na onze eerdere succesvolle ontwikkeling van een toiletgebouw bij de
Corsa school (basisschool van Samuel ons bestuurslid) willen wij opnieuw een basisschool voorzien
van een toiletgebouw. In de regio Sefwi Bekwai hebben we een uitvraag gedaan bij 7 basisscholen en
op basis van die informatie hebben we gekozen voor Njetina school. De Njetina school is zo’n beetje
de armste school in de regio vandaar onze keuze. Kinderen gaan als ze naar het toilet moeten naar
huis en komen dan vaak niet meer terug. Er is door het comité in Ghana aan drie ‘aannemers’
gevraagd om een offerte te maken voor een toiletgebouw. De verwachting is dat we op korte termijn
kunnen starten met de bouw en dat voor het einde van het jaar het toiletgebouw gerealiseerd is.

Njetina school
…Comité Njetina in overleg over de plaats waar
00000000000000000000000000000000000het toiletgebouw moet komen.
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Bilthovense boekhandel steunt onze stichting!
Bij de twee vestigingen van de Bilthovense boekhandel staan
Afrikaanse collectebussen van onze stichting. De eigenaresse Ike
Bekking is gecharmeerd van onze stichting en denkt mee hoe we
nieuwe lokale fondsen kunnen werven. Mogelijk dat we in
september als het wereldfeest wordt georganiseerd in het centrum
van Bilthoven met een stand aanwezig zullen zijn.

Het is bijna vakantie voor veel mensen en dat betekent dat velen van ons weer naar mooie plekken
in Nederland of in het buitenland vertrekken. De vakantie van kinderen in Ghana loopt ongeveer
gelijk met onze schoolvakantie, echter de kinderen blijven thuis. Ze gaan soms naar een ander dorpje
in de buurt van Sefwi Bekwai op visite bij familie en blijven dan een paar dagen overnachten. Spelen
dan met hun neefjes en nichtjes en hebben op die manier plezier!
Wij hopen u door middel van onze nieuwsbrief weer te hebben geïnformeerd en wensen u een
prettige vakantie!
Mocht u op de hoogte willen blijven van alle ontwikkelingen, dan verwijzen we graag naar onze
website : www.ghanaschoolsupport.org

Indra en John van Deemter
Samuel Sampene
Els Bonten
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