Beste schoolsupporter,

22 december 2015

Allereerst willen we je natuurlijk nogmaals enorm hartelijk bedanken voor je bijdrage! Het
is overweldigend dat we binnen één maand bijna 2.500 euro hebben mogen ontvangen
van jullie en dat geld geeft ons de mogelijkheid om te werken aan nieuwe projecten in
Sefwi Bekwai. Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel schoolsupporters ons
steunen!
Nieuw project Njetina school
Wij willen in 2016 proberen om opnieuw een school in Ghana van een toiletgebouw te
voorzien. We hebben uit zes scholen rondom Sefwi Bekwai gekozen voor de school
Njetina omdat ze daar het minste budget en de grootste problemen hebben ten opzichte
van het aantal kinderen. De basisschool telt 332 leerlingen en 9 leerkrachten. Daarnaast
vertelde het schoolhoofd dat kinderen naar huis gaan als ze naar de wc moeten. Het
risico bestaat dan dat ze niet terug komen die dag en daardoor lessen missen. Ook is
aangegeven dat er behoefte is aan nieuw schoolmeubilair en school- en leesboeken.
Singer naaimaaimachine project
Tijdens onze rondreis in Ghana in 2014 zagen we veel Singer handnaaimachines en omdat
Indra een fervent kledingmaakster is was het volgende idee snel geboren: we willen een
naaiklas starten in het dorp waar
jongeren in twee jaar worden
opgeleid tot volleerd kleermaker.
Samuel’s moeder heeft ons
geholpen om het idee uit te werken.
De leerlingen kunnen tijdens hun
studie producten maken die we in
Nederland gaan verkopen. Aan het
eind van de twee jaar kunnen ze een
eigen bedrijfje starten. Momenteel
staan er twaalf handnaaimachines bij
ons in de huiskamer die we binnenkort naar Ghana hopen te verschepen. De Singer
naaimachines zijn donaties en sommigen zien er nog uit als nieuw! Ze zijn allemaal pro
deo door Matson (Nachtegaalstraat, Utrecht) nagekeken. De opbrengsten van de
producten die we in Nederland gaan verkopen, willen wij investeren in een nieuwe
naaiklas of in nieuwe projecten.
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Ingewikkelde logistieke operatie.
Omdat het transport van 10-15 naaimachines naar Ghana rond de €800,-- kost, hebben we enorm
veel energie gestoken in het regelen van gratis vervoer. Vandaag hebben wij het goede bericht
ontvangen van SDV internationaal transport en logistiek (na 1-1-2016 Bolloré Logistics) dat zij de
Singers gratis gaan verzenden naar Ghana! Fladderak Rotterdam gaat de machines pro deo inpakken
en Transport Vermeer in Zeist brengt de machines voor ons naar Rotterdam. Wij verwachten dat we
de machines in januari kunnen gaan verschepen.

Aanvraag Emmaus
Natuurlijk hopen we weer op een bijdrage van Emmaus. We hebben momenteel twee
projectaanvragen lopen bij Emmaus Bilthoven (school Njetina) en Emmaus Utrecht
(naaiklas opzetten). In 2016 hopen we daar meer over te kunnen vertellen.
Helft donatie retour (ANBI-status)
Een aantal schoolsupporters heeft gevraagd naar onze ANBI-status (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Inmiddels heeft de belastingdienst ons de ANBI-status toegekend!
Dit betekent dat wij aan alle criteria van de belastingdienst voldoen.
Wat betekent dit voor u? Als u gedurende vijf jaar eenzelfde donatie doet in dezelfde
periode, kunt u (afhankelijk van uw inkomen) ca. de helft van uw donatie terugvorderen
via de belasting. Het is wel noodzakelijk om uw gift vast te leggen in een overeenkomst
met onze stichting. Voorheen moest dat vastgelegd worden bij de notaris maar dat kan
de ANBI-instelling tegenwoordig onderling met de donoren realiseren middels een ANBIovereenkomst. Wij kunnen desgewenst hierbij helpen.
We zullen u in maart 2016 hieraan helpen herinneren. Voor meer informatie verwijzen we
graag naar de site van de belastingdienst en belastingvoordelen donateur ANBI .
Kerstmis in Sefwi Bekwai
Samuel vertelde ons dat kerstmis in Sefwi Bekwai in het teken van de kinderen staat; ze
gaan op 25 december langs de deur en zingen dan een liedje in ruil voor snoep (lijkt een
beetje op Sint Maarten zoals bij ons). De volwassenen gaan om 7 uur ’s morgens naar de
kerk voor een kerkdienst van een uur.
In Sefwi Bekwai wonen veel christenen en het echte feest is op zondag na kerstmis.
Families gaan naar de kerk en voor kinderen is het een belangrijke dag omdat ze nieuwe
kleren krijgen - de enige nieuwe kleren in een jaar - die zijn gemaakt door een kleermaker.
Die avond eten ze speciale Fufu. Dit gerecht bestaat uit een pikante soep met puree van
cassave. Van de cassavepuree maakt men bolletjes die je met je duim induwt en
vervolgens door de soep haalt. Wij zagen dat Ghanezen niet kauwen op deze
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pureebolletjes, maar ze in z’n geheel doorslikken. Op ‘kerstmis zondag’ is het voor
Ghanezen een echte feestdag want men eet dan Fufu met kip. Een echte traktatie want
het is vaak de enige kip van het jaar voor veel mensen in Sefwi Bekwai.
Het afgelopen jaar hebben wij veel warme reacties
via het schoolhoofd (Corsa school, ons eerste
project) en de Queenmother (soort van
Burgemeester) vanuit het dorpje mogen ontvangen.
De gemeenschap is zo blij dat aan de ander kant van
de wereld mensen zich solidair voelen met hun
problemen en die ze ook nog willen helpen! Wij
willen jullie graag hun dankbaarheid hierbij
0verbrengen want door jullie aanmelding als
schoolsupporters hebben jullie blijk gegeven van je
betrokkenheid met de bewoners van Sefwi Bekwai!
Nogmaals enorm dank!
De bewoners van Sefwi Bekwai en wij wensen u
fijne kerstdagen en een gezond 2016!
Allerbeste groet,

Stichting Ghana schoolsupport
Indra en John van Deemter
Samuel Sampene Ampofo
Els Bonten
www.ghanaschoolsupport.org
info@ghanaschoolsupport.org
030-2252467
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