NIEUWSBRIEF Ghana schoolsupport, juli 2017
Wij gaan deze zomer naar Ghana!
John en Indra van Deemter gaan deze zomer weer naar Sefwi Bekwai. Natuurlijk betalen we de kosten
voor deze tweede reis naar Ghana zelf. Samuel, ons Ghanese bestuurslid, kan dit keer helaas niet met
ons mee want hij is druk met zijn baan waarin hij websites ontwikkelt. Momenteel volgt hij een cursus in
Java om zelf programma’s te kunnen schrijven. We zijn blij dat zijn werkgever hem deze kansen biedt.
Gelukkig heeft Esther, de moeder van Samuel, aangeboden om met ons mee te gaan naar Sefwi Bekwai.
Ze zal ons daar ondersteunen en adviseren. Esther heeft een hoog aanzien bij de lokale bevolking en
bestuurders, spreekt Twi en is bekend in de omgeving.
Wat gaan we doen in Ghana?
Natuurlijk gaan we de gerealiseerde projecten bezoeken nl:
a)Het toiletgebouw bij Corsa school (gerealiseerd in 2015) en het toiletgebouw bij Njetina school dat
bijna gereed is. Er worden nog een paar wasbakken geplaatst en dan is dit project ook weer afgerond.
We zullen bekijken wat de beste opties zijn; zo is de sceptictank bij Corsa school onder het toiletgebouw
geplaatst en bij Njetina naast het toiletgebouw. We hopen in de toekomst nog meer toiletgebouwen te
kunnen bouwen bij basisscholen en zullen de beste ervaringen meenemen voor onze toekomstige
projecten.

Toiletgebouw Corsa school

toiletgebouw Njetina

b) Ook bezoeken we onze naaischool in Sefwi Bekwai.
Inmiddels hebben de 13 studenten een groot deel van hun eerste schooljaar
achter de rug. Hun ‘master’ Bismark is tevreden over hun vorderingen.
Regelmatig ontvangen wij foto’s en staan versteld over wat ze allemaal
geleerd hebben en kunnen maken.

Leerlingen maken hun eigen jurkjes

c) Het bibliotheekgebouw, waar we in maart dit jaar mee gestart zijn, zal waarschijnlijk nog niet klaar
zijn als we Sefwi Bekwai bezoeken. Het schoolhoofd Anane meldde ons dat de tweede fase is afgerond,
het dak zit erop! Nu kan gestart worden met de binnenkant (stucen, vloerafwerking, ramen en deuren,
elektra, verfwerk en meubilair). We hopen dat de bibliotheek in het nieuwe schooljaar in gebruik
genomen kan worden en dat het nieuwe leesprogramma voor de schoolkinderen van start kan gaan! Wij
zullen foto’s maken en op onze website zetten.

Bibliotheek in wording

bibliotheek fase 2 afgerond op naar fase 3

Installeren van een comité van schoolhoofden. Om de organisatie in Sefwi Bekwai te verbeteren en
onze projecten nog beter te laten verlopen, gaan we een comité van schoolhoofden oprichten. Circa tien
schoolhoofden zullen worden geselecteerd en wij vragen hun om zitting te nemen in het comité. Dit
comité staat onder leiding van een coördinatieteam dat bestaat uit drie personen (het schoolhoofd
Anane waar we reeds veel ervaringen mee hebben plus 2 onafhankelijke leden). Met deze hele groep
‘’Committee of Headmasters’’ zullen we gaan vergaderen tijdens ons bezoek om een gezamenlijke
werkwijze te bepalen (advies, uitvoering, financiën en controle). Door deze samenwerking willen we de
onderlinge betrokkenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaars projecten stimuleren/
vergroten. Wij zullen ca. 6 nieuwe basisscholen bezoeken en het doel is om gezamenlijk met het comité
de projecten voor de komende jaren te bepalen.
Nieuwe producten in de naaischool Zoals u weet hebben ouders van kinderen in Ghana producten voor
ons genaaid: mooie vrolijke schorten, ovenwanten en gevoerde tasjes gemaakt van meelzakken.
Inmiddels is reeds aardig wat verkocht via EkoPlaza en Moos in Bilthoven. Als u iets wilt bestellen neem
dan s.v.p. contact met ons op. Wij hebben het idee om in Ghana een nieuwe opdracht te geven zodat
ouders weer extra inkomsten kunnen verdienen. We denken aan tafellakens, dekbedovertrekken etc.
Mocht u een goed idee hebben, laat het ons dan weten!
Wat nemen we mee naar Ghana? Esther vertelde ons dat er veel behoefte is aan kinderschoenen. We
hebben de Emmaus in Bilthoven gevraagd om ons hiermee te helpen. Naast koffers krijgen we
kinderschoenen van ze die we in Sefwi Bekwai laten uitdelen door de
leerkrachten. We hebben diverse apotheken benaderd met de vraag of ze
EHBO-spullen voor ons hebben. Het zou fantastisch zijn als een aantal
basisscholen beschikt over een verbanddoos en medicijnen als paracetamol.
We nemen ook weer dertig paar sokken en vulmateriaal mee e.d. zodat we
dit keer met kinderen van Njetina school knuffelapen kunnen maken. Enfin
straks staan we weer met 9 koffers op Schiphol, vol met spullen voor de
schoolkinderen in Sefwi Bekwai.

Waar kunt u ons mee helpen?
U steunt ons natuurlijk fantastisch door uw donaties en door producten van ons te kopen. Hetzij
schorten, ovenwanten of tasjes of onze nieuwe producten. Alle inkomsten vloeien weer terug in onze
stichting en worden ingezet voor de projecten.
Heeft u nog kinderschoenen, laptops, mobiele telefoons of smartphones, oude brillen over of wilt u
EHBO-spullen doneren? Wij nemen ze graag mee naar Ghana! Wij komen ze als u in de gemeente de Bilt
woont, graag ophalen anders is opsturen ook een optie. De laptops worden gratis nagekeken en
schoongemaakt (data verwijderd) bij Dutchnet (computerwinkel in Bilthoven). We nemen ze graag mee,
als u mailt naar info@ghanaschoolsupport of onze belt, dan halen we ze op. Tel. 030-2252467
Samuel vertelde ons dat kinderen in Sefwi Bekwai computerles krijgen, helaas vaak niet op een echte
computer. De onderwijzer tekent een computer op het schoolbord en vertelt dan waar alle knoppen
voor dienen. Het zou zo mooi zijn als we een paar echte laptops zouden kunnen doneren.
Wat is er verder gebeurd?
Ike, eigenaresse van twee boekhandels in onze gemeente De Bilt, heeft een sponsoractie opgezet.
Klanten die het boekje ‘Achtste groepers huilen niet’ kochten, werden gevraagd om 1 euro extra te
betalen voor onze Stichting. Veel mensen hebben dit initiatief gesteund! Met dit geld kunnen we weer
een aantal boeken voor de bibliotheek bij Corsa school aanschaffen.
We hebben veel vergaderd met Samuel, zijn een paar keer naar Amsterdam geweest naar Esther om
onze ideeën uit te wisselen over het nieuw te vormen comité en onze reis door te spreken en nu kijken
we uit naar de reis en het weerzien van de gemeenschap in Sefwi Bekwai. Het zal weer hard werken zijn,
maar we weten nu al dat we met blije gezichten en dankbaarheid ontvangen worden.
Voor alle hulp alvast enorm bedankt!
Met vriendelijke groet,
John en Indra van Deemter
Samuel Sampene Ampofo
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