Beste schoolsupporters,

Bilthoven, 5 december 2018

Zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn, sturen wij hierbij een update van onze activiteiten in
Ghana met de stichting Ghana Schoolsupport. We hebben weer een fantastisch jaar achter de rug en
het is hartverwarmend te zien hoe de Stichting door velen van jullie gesteund worden. Daar zijn we
erg dankbaar voor! Wij hebben jullie hulp voor volgend jaar ook weer hard nodig!

Project (6 en 8) schoolmeubilair is afgerond; 1000 zitplaatsen zijn
gerealiseerd!

Voor nieuwe projecten
overleggen we met 13
schoolhoofden in Sefwi
Bekwai. Hun wens begin dit
jaar was om nieuwe
schoolmeubelen voor hun
school te krijgen. Begin dit
jaar heeft de Stichting GSS de
opdracht gegeven om voor ca.
500 zitplaatsen
schoolmeubilair voor de
schoolkinderen te laten
maken.
Schoolmeubilair, gefinancierd door De Werkplaats in Bilthoven, Triodos bank en schoolsupporters.

Maandenlang daarna is een aantal kleine lokale timmerbedrijfjes heel actief geweest om alles gereed
te krijgen. Afgelopen juli zijn banken, tafels en stoelen naar alle 13 scholen uitgeleverd, de
leerkrachten en kinderen konden hun geluk niet op.
Afgelopen zomer kwam opnieuw een verzoek om schoolmeubilair uit Ghana gekomen. Er waren bij
sommige van de geselecteerde scholen nog steeds te weinig banken en tafels. Ook aan dit verzoek
hebben we gevolg kunnen geven en afgelopen oktober is het tweede project schoolmeubilair ook
afgerond met nog eens extra 500 zitplaatsen voor schoolkinderen voor de 13 public schools. Dit
tweede project is uit particuliere donaties gefinancieerd en door een sponsorloop (afscheidskado
voor Jos Heuer, oud-directeur bedrijfsvoering) van de kinderen van middelbare school De Werkplaats
in Bilthoven en een gift van Triodos bank in Zeist.

‘Het lijkt wel of de airco aanstaat’
Het eerste wat onze coördinator schoolhoofd zei toen hij in Amsterdam aankwam ‘’it seems if the
airco outside is on’’. Anane Korsah komt uit een temperatuur van circa 35 graden aan in Nederland.
Zijn grote wens was om Nederland te bezoeken en hier te leren en te ervaren hoe de basischolen
werken. Hij heeft zijn reis zelf betaald. John en Indra van de stichting hebben een programma voor

hem gemaakt: Anane heeft in tien dagen tijd 8 basisscholen bezocht: 5 in Amsterdam, één in Utrecht
en twee in Bilthoven. De Julianaschool en uiteraard ook De Werkplaats in Bilthoven waar de Stichting
veel mee samenwerkt. Alle schoolhoofden hebben hem heel warm ontvangen en wilden graag hun
kennis met hem delen. Het is voor Anane een ongelovelijk mooie ervaring geweest. Hij vond het heel
bijzonder hoe leerkrachten hier heel betrokken met hun leerlingen omgaan, veel in gesprek met ze
zijn, een positieve benadering hanteren, vertrouwen stellen in kinderen en kinderen
verantwoordelijkheid geven. Daarnaast was hij onder de indruk van de faciliteiten zoals computers
op de scholen etc. Een prachtige ervaring! Met een hoofd vol kennis en plannen en voorzien van 5
laptops (gratis nagekeken door Dutchnet in Bilthoven) vertrok Anane weer graag naar zijn familie.

Als dank voor de inzet kregen John en Indra een mooie Ghanese jurk en blouse gemaakt in de naaischool van Anane

Project 7 Kleuterschool Akaasu
Zoals voor de zomer gemeld zijn
we gestart met de bouw van een
kleuterschool voor ca. 80 kleuters
bij basisschool Akaasu in de regio
Sefwi bekwai. Er is veel tegenslag
geweest. Het heeft ongelovelijk
veel en hard geregend. Ook in
Ghana merken ze de effecten van
de klimaatverandering. Normaal
gesproken loopt het regenseizoen
af in het voorjaar maar nu heeft
het in de zomer erg veel geregend.
Wegen veranderen in
modderpoelen waardoor
bouwmaterialen niet konden
worden aangeleverd. Recent is
gelukkig de tweede fase van het
project gerealiseerd, wat betekent
dat de fundering en de behuizing nu gereed is. Wij zijn de Emmaus Bilthoven buitengewoon
dankbaar voor hun gift van €2000,00. We hopen dat de kleuterschool over een paar maanden in
gebruik kan worden genomen.
De naaischool
De continuïteit van de naaischool is goed geborgd. De voortgang van de schoolresultaten van de
studenten (meisjes) gaat voorspoedig. We zijn erg tevreden over de naaidocent Bismark die we extra
gaan belonen. De verwachting is dat de eerste twee meisjes hun diploma volgend jaar zomer gaan
halen. Dit is een erkend diploma in Ghana (NAVTI). We hebben besloten dat elk meisje dat het
NAVTI-diploma haalt een handnaaimachine krijgt. Een stimulans om het diploma te halen en met
deze eigen machine kunnen studenten een eigen bedrijfje beginnen.
Inmiddels is het grootste gedeelte van de door onze door de naaischool gemaakte schorten,
ovenwanten, tafellakens en tasjes verkocht en zullen we een nieuwe opdracht geven om producten
te laten maken voor de Nederlandse markt. EkoPlaza en Moos in Bilthoven verkopen ze belangeloos.
Met deze opdracht worden de studenten ook in staat gesteld wat te verdienen in de naaischool.

Goals!
In het voorjaar werd onze
stichting aangenaam
verrast door leerlingen
van groep 7 van
basisschool De werkplaats.
De kinderen vroegen of ze
een inzamelingsactie op
school mochten
organiseren voor de
Stichting. Uiteraard
hebben wij dit
fantastische initiatief snel
omarmd en de kinderen
organiseerden een markt
waar ze allerlei lekker eten zoals pannenkoeken verkochten. Voor de mooie opbrengst van €121,00,
hebben de kinderen in overleg met ons hun eigen bestemming geformuleerd: ze zouden het leuk
vinden als van dat geld goaltjes gemaakt zouden kunnen worden. Dat hebben we voorgelegd aan
onze coördinator in Ghana en hij vond het heel bijzonder dat kinderen op de WP zo begaan zijn met
de kinderen in Ghana! De Stichting heeft na de zomer opdracht gegeven om 2 doeltjes met netten te
laten maken en er zijn ook nog 2 goede voetballen aangeschaft. Vandaag zijn ze afgeleverd en de
kinderen mochten er direct mee spelen, ze waren super blij mee!!! Zie het resultaat op de foto. De
sportspullen zijn geschonken aan de Corsa school met ca. 500 leerlingen.

Nieuwe plannen
Het schoolmeubilair is afgeleverd en er loopt nog een project voor de kleuterschool bij Akaasu, maar
toch zijn we alweer in gesprek met de schoolhoofden voor een nieuw project. We streven ernaar om
twee projecten per jaar te voltooien. Ook andere basisscholen hebben aangegeven dat ze graag een
kleuterschool willen opzetten waar kinderen van 4-6 spelend kunnen leren. Daar zal de stichting
spoedig een besluit overnemen.
Hoe kunt u helpen? Wij zijn uiteraard heel blij dat vele van jullie onze stichting jaarlijks financieel
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
financieel te steunen en word jij ook schoolsupporter? De schoolkinderen, ouders en docenten
zullen u dankbaar zijn!!!
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, Tel. 030-2252467. Voor meer informatie zie www.ghanaschoolsupport.nl .
Met vriendelijk groet,

Stichting Ghana schoolsupport
John en Indra van Deemter,
Samuel Sampene Ampofo, Esther Aniwaa

www.ghanaschoolsupport.nl , info@ghanaschoolsupport.org Tel. 0302252467
Koppellaan 6, 3721 PE Bilthoven

St. Ghanaschoolsupport is sinds 2015 een ANBI instelling

