
Beste schoolsupporters,                       december 2019 

Mede dankzij jullie financiële steun, hebben we dit jaar drie prachtige projecten kunnen realiseren in Sefwi 
Bekwai in Ghana: twee kleuterscholen zijn gebouwd voor ieder zo’n 80 kinderen en we hebben 3500 
leesboeken kunnen verdelen onder de kinderen op 14 basisscholen die we geadopteerd hebben. Onderstaand 
kun je lezen wat er allemaal gebeurd is. 

Kleuterschool Alata geopend! 

Op 18 november jl. is in Ghana de tweede kleuterschool feestelijk geopend, dit keer bij de Alata Gemeenschap! 
Er was al een lagere school in het dorpje Alata, maar voor kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar was er geen 
opvang. Vooral dankzij de opbrengst van de kerst- en paasmarkt bij Kindergemeenschap De Werkplaats uit 
Bilthoven hebben we een mooie kleuterschool kunnen realiseren. Vanaf nu kunnen jonge kinderen ook 
beginnen met het leren van letters en cijfers. De kinderen en hun ouders en docenten in Alata zijn hier heel blij 
mee, want door de komst van de kleuterschool kunnen kinderen eerder starten met onderwijs: goed voor hun 
eigen ontwikkeling, maar ook fijn voor de onderwijzers die anders op de lagere school geconfronteerd worden 
met kinderen met een leerachterstand. Een bijkomend voordeel is dat wanneer kinderen naar de kleuterschool 
gaan, ouders meer kunnen werken en dat heeft een gunstige invloed op hun gezinsinkomen. 

 
November 2019 kleuterschool Alata gereed! 
 

 

 

 

 

 



3500 Leesboeken voor 14 basisscholen 

In Nederland proberen we kinderen te stimuleren om boeken te lezen, maar op de 14 basisscholen die de 
stichting Ghana Schoolsupport heeft geadopteerd zijn überhaupt geen leesboeken voorhanden. Reden voor de 
stichting om een nieuw project te starten afgelopen zomer! In samenwerking met Biblionef Ghana heeft de 
stichting 3500 boeken kunnen aanschaffen. Alle 14 schoolhoofden hebben leesboeken gekregen en door lokale 

timmerlui zijn boekenkasten 
gemaakt. Voorwaarde is wel dat van 
iedere school een leerkracht een 
workshop volgt om het lezen te 
stimuleren en op te nemen in het 
lesprogramma. De workshop was 
afgelopen augustus een succes en is 
door leerkrachten van alle 14 
scholen bezocht. Na een dag vol 
uitwisseling van kennis konden ze 
hun leesboeken met boekenkast 
naar hun eigen school meenemen. 
Dit project is gefinancierd door 
Emmaus Domstad uit Utrecht!  

Kinderen tonen de leesboeken 
 

Kleuterschool Akaasu bezocht door Els Bonten 

De kleuterschool bij Akaasu is voorjaar 2019 opgeleverd. De kleuterschool draait goed en het schoolhoofd 
Padmore is zeer tevreden. De overheid heeft een extra docent beschikbaar gesteld en in de kleuterschool 
ontvangen zo’n tachtig kinderen tussen de 4-6 jaar dagelijks onderwijs van 2 leerkrachten. Het bestuurslid Els 

Bonten heeft eind 
februari 2019 de 
kleuterschool op 
eigen kosten bezocht 
en heeft het mooie en 
solide eindresultaat 
kunnen zien. Een 
maand later is het 
gebouw met een 
mooie  vrolijke 
Ghanese ceremonie 
geopend, zie voor 
meer info onze 
website. Dit project is 
deels door Emmaus 
Bilthoven en deels 
door onze 
schoolsupporters 
gefinancierd. 

Els bezoekt kleuterschool Akaasu in februari 2019 

 



20 computers naar Ghana verstuurd! 

Dankzij basisschool de Polsstok in Amsterdam zijn 20 pc’s, stoelen en tafels verstuurd naar Sefwi Bekwai. Het 
transport en de kosten voor het nakijken en het omzetten van de computers op Windows 7 zijn door de 
stichting betaald. De kinderen van de Corsa school kunnen nu starten met ‘ICT lessons’ op de computer.  

Samenwerking met Stichting Wilde Ganzen in 2020 

We zijn heel trots dat de stichting Wilde Ganzen heeft besloten met ons te willen samenwerken vanaf 2020. Dit 
betekent een extra financiële ondersteuning van onze projecten in Ghana.  

Voordat de samenwerking tot stand kwam hebben we nog wel wat werk moeten verzetten: het Ghanese 
‘’Committee of Headmasters’’ waar wij mee samenwerken moest geregistreerd wordt als NGO in Ghana en ook 
zijn er diverse samenwerkings-, project-, en integriteitsovereenkomsten getekend conform de standaard van 
St. Wilde Ganzen. Op hun verzoek hebben we een plan voor 2020 gemaakt. Dit plan behelst de bouw van weer 
twee kleuterscholen en de aanschaf en vervaardiging van 22 sets speeltoestellen. Ons voorstel is inmiddels 
goedgekeurd en Wilde Ganzen zal bij succesvolle fondsenwerving 33% in de kosten bijdragen.  

Helpen jullie mee? 

Word jij ook schoolsupporter en help je het onderwijsklimaat van kinderen in de regio 
Sefwi Bekwai verbeteren? 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,  
Els Bonten, Esther Aniwaa 

 

                                                                        
 

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

St. Ghanaschoolsupport is sinds 2015 een ANBI instelling  
 
 


