
Beste schoolsupporters,      Juli 2020 

Zoals ieder jaar rond deze tijd ontvangt u weer een update van onze projecten in Ghana:  

Project met Wilde Ganzen in Ghana in volle gang. 

Zoals jullie weten zijn we dit jaar gestart met ons eerste project in samenwerking met St. Wilde 

Ganzen. Dit grote project bestaat uit 2 kleuterscholen voor de gemeenschappen Kofikrom en 

Sukusuku en het realiseren van 22 speeltoestellen (11 goalsets met ballen en 11 vierzitsschommels) 

voor onze primary schools. De projectaanvraag is tot stand gekomen door nauwe en goede 

samenwerking van het committee of headmasters, Stichting Ghana schoolsupport en Stichting Wilde 

Ganzen. Stichting Wilde Ganzen draagt voor 1/3 deel bij aan de totale financiering van dit project. 

Onderstaande vindt u gedetailleerde informatie. 

Kleuterschool Kofikrom  

Dit deelproject is 100% gefinancierd door de Stichting de grootste familie helpt 

https://www.stichtingdegrootstefamiliehelpt.nl/ 

Begin dit jaar zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van de kleuterschool bij basisschool 

Kofikrom. We hebben inmiddels een vast ontwerp voor het gebouw wat identiek is aan de reeds 

eerder gerealiseerde twee kleuterscholen Akaasu en Alata. De capaciteit is geschikt voor ca. 50 tot 80 

kleuters per gebouw.  

Er is een grote behoefte aan kleutergebouwen. Kleuteronderwijs is slecht georganiseerd en is een 

hiaat in het onderwijssysteem. Soms zie je dat kinderen onder een grote boom of in een 

noodvoorziening worden opgevangen of kinderen blijven tot de primary school gewoon thuis. 

Hierdoor ontstaan al direct leerachterstanden die op de primary school ingehaald moeten worden. 

Door de nieuwe kleuterscholen worden kinderen in staat gesteld op een goede manier onderwijs te 

krijgen en spelenderwijs te leren. Het eigenaarschap van de kleuterscholen ligt bij de scholen zelf, zij 

zijn verantwoordelijk voor het organiseren van het kleuteronderwijs en het aantrekken van nieuwe 

kinderen. De lokale Ghanese overheid zorgt voor de aanstelling en betaling van docenten wanneer er 

een kleuterschool wordt opgeleverd.  

We werken in Ghana met een vast bouwteam dat inmiddels goed is ingewerkt. Door onze reguliere 

activiteiten stimuleren we de lokale economie en dat biedt inkomensperspectief voor vele vaklieden. 

Om het commitment van het project te vergroten wordt een bijdrage gevraagd van de lokale 

gemeenschap. Deze bijdrage wordt geleverd in de vorm van arbeid. Vaak graven de mannen de 

fundering, maken ze de bouwblokken of helpen ze bij het metselen.    

Afgelopen februari is met de bouw daadwerkelijk gestart. Bouwblokken werden handmatig gemaakt 

en de fundering gegraven en gestort. Daarna de tweede fase: het metselen van de bouwblokken en 

het plaatsen van kozijnen.  In de derde fase werd de dakconstructie op het gebouw gezet, de zinken 

dakplaten op het dak gemonteerd en  werden vloeren gestort. In de laatste en vierde fase is het 

gebouw gestuct en afgewerkt en geschilderd. Ook is schoolmeubilair lokaal gemaakt en geleverd.      

Eind mei werd het hele gebouw opgeleverd. Wij danken de Stichting Grootste familie van Nederland 

van harte voor de financiering van dit project! 

https://www.stichtingdegrootstefamiliehelpt.nl/


 

Het opgeleverde kleutergebouw, bestuurslid Esther aanwezig (tweede van rechts 
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Dit project is een idee van kinderen van De Werkplaats Kindergemeenschap uit Bilthoven. Destijds 

bedacht een aantal kinderen om iets te doen voor de Ghanese lagere scholen. Gestart werd met 

voetbalgoals en ballen. Daarna bedachten ze schommels en het bleek een groot succes te zijn. 

Kinderen in Ghana werden dolenthousiast en dat deed ons toen besluiten in overleg met het 

Committee of Headmasters om voor alle scholen waar we mee samenwerken een set goals en ballen 

en een vierzitsschommel beschikbaar te stellen. Afgelopen maanden zijn alle toestellen 

geproduceerd door een lokale lasser en zijn de toestellen van prachtige Ghanese kleuren voorzien. 

Nu staan ze op voorraad in afwachting om gemonteerd te worden op de scholen.  

Kleuterschool Sukusuku 

Nadat de kleuterschool Kofikrom is opgeleverd is in juni gestart met de kleuterschool bij basisschool 

Sukusuku. We zullen u in december 2020 informeren over de voortgang hiervan.  

ICT-klas Corsa school 

Vorig jaar zijn 20 computers en divers meubilair naar Ghana gestuurd. Na aankomst zijn de 

computers nagekeken en voorzien van Windows 7. Begin dit jaar hebben we bij de Corsa school een 

klaslokaal opgeknapt en zijn er nieuwe tafels en stoelen voor de ICT-klas gemaakt. Netwerk- 

bekabeling en 4 UPS-systemen (nodig om korte stroomonderbrekingen op te vangen) zijn in de klas 

aangelegd. Het klaslokaal moest nog wel goed beveiligd worden. Tralies werden geplaatst voor 

ramen en deuren en de pc’s zijn ook nog extra vastgezet aan de tafels. In februari is het project 

opgeleverd. Dit project is gefinancierd door De Werkplaats Kindergemeenschap (Middelbare school, 

team 4. ) Dit team heeft in december tijdens een kerstactie geld opgehaald voor onze stichting. 

Daarnaast heeft Stichting Emmaus Domstad ook een deel gefinancierd.  Wij danken zowel de 

werkers van De Werkplaats en Emmaus Domstad voor hun hulp!  

 



 

 

Corona in Ghana 

Helaas heeft het virus zich ook verspreid in Afrika en dus ook in Ghana. Gelukkig zijn de besmettingen 

en het aantal doden een stuk minder dan op ons continent. Maar daar tegenover staat dat de  

gezondheidszorg kwalitatief veel minder is en is er een schaarste aan beschermingsmiddelen. Dat is 

dan ook de reden waarom de regering van Ghana in maart besloten heeft om in delen van het land 

een lockdown in te voeren met name in de grote steden zoals Accra, Tema en Kumasi. Daarnaast 

moesten in het hele land alle scholen dicht. Ook werden veel grenzen in Afrika gesloten wat leidde 

tot nieuwe problemen. Door het sluiten van de grenzen ligt de logistiek tussen de onderlinge 

Afrikaanse landen helemaal stil en vindt er geen voedseltransport plaats wat leidt tot hongersnood 

voor miljoenen Afrikanen. Gelukkig heeft Ghana een goed klimaat met veel regen en is voedsel 

beschikbaar en hebben veel mensen een eigen groentetuin.   

In de regio Sefwi Bekwai waar wij actief zijn ver weg van de grote steden zijn gelukkig niet veel 

besmettingen. Helaas hebben de regeringsmaatregelen wel een grote impact op de economische 

omstandigheden van mensen. Door de sluiting van scholen lopen kinderen een leerachterstand op. 

Afstandsonderwijs zoals wij dat kennen is niet mogelijk met alle gevolgen van dien.    

Ons bestuurslid Esther Aniwaa die 25 februari jl. aankwam in Ghana voor een familiebezoek van 3 

weken, heeft noodgedwongen vier maanden in Ghana moeten doorbrengen omdat de grenzen 

gesloten waren. Esther heeft onze projecten kunnen bezoeken, maar wilde op een gegeven moment 

toch wel heel graag naar huis naar haar kinderen. Gelukkig is zij nu een paar dagen terug in de 

Bijlmer in Nederland.  



 

Indien u vragen heeft over onze projecten schroom dan niet contact (tel. 030-2252467) met ons op 

te nemen! Wilt u onze projecten steunen ? Dat kunt u uw gift over maken op ons bankrekening t.n.v. 

St. Ghana schoolsupport IBAN: NL 63 TRIO 0391 0394 66. Bij voorbaat hartelijk dank! 

 Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Ghana schoolsupport, 

John en Indra Van Deemter 

Esther Aniwaa 

Els Bonten 
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