
Beste schoolsupporters,               december 2020 

Wij zijn blij en trots u te kunnen melden dat onze stichting dit jaar 5 jaar bestaat! In deze vijf jaar 

hebben wij 15 projecten succesvol kunnen voltooien. Denk aan o.a. een schoolbibliotheek, 

toiletgebouwen, leesboeken en schoolmeubilair. Mede dankzij jullie financiële steun, hebben we dit 

jaar vier prachtige projecten kunnen realiseren in Sefwi Bekwai in Ghana:  

- twee kleuterscholen zijn gebouwd voor in totaal zo’n 160 kinderen  

- 22 sets speeltoestellen hebben we laten maken in Ghana.  

Bovengenoemde projecten zijn uitgevoerd in samenwerking met Stichting Wilde Ganzen.  

- daarnaast is een ICT-klaslokaal met 20 computers gerealiseerd!  

Kleuterschool Kofikrom en Sukusuku gereed!  

Met onze stichting ondersteunen wij 14 basisscholen en hun leerlingen. Van deze 14 basisscholen 

beschikken er inmiddels 4 over een kleutergebouw. 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 aan 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 2020 werd 

het hele gebouw opgeleverd. Direct nadat deze kleuterschool mei jl. was opgeleverd is gestart met 

de bouw van de kleuterschool Sukusuku. Deze is identiek aan alle andere kleuterscholen en is in 

november jl. opgeleverd.   

 



Wij danken de Stichting Grootste familie van Nederland van harte voor de financiering van de kleuterschool 

Kofikrom !  

 
Links Kleuterschool Kofikrom, bezocht door onze bestuurder Esther Aniwaa (2e van rechts), rechts kleuterschool Sukusuku 

 

22 sets speeltoestellen (schommels en voetbalgoals met ballen) 

Het plaatsen van speeltoestellen 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. Hierdoor worden kinderen gestimuleerd 

om naar school te komen. Begin van het jaar zijn alle toestellen geproduceerd door een lokale lasser 

en zijn de toestellen van prachtige Ghanese kleuren voorzien. Omdat de scholen al vanaf maart jl. 

dicht zijn staan ze op voorraad in afwachting om gemonteerd te worden op alle scholen (januari 

2021).  

 

 



ICT klaslokaal gerealiseerd 

Vorig jaar hebben we melding gedaan van het transport van o.a. 20 computers naar Ghana. 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 2019 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 

Het Corona virus heeft extra hard toegeslagen in Afrika dus ook in Ghana. Alhoewel er minder 

besmettingen en dodelijke slachtoffers gevallen zijn, is de impact veel groter dan in Europa. 

Ziekenhuisvoorzieningen zijn een stuk minder vergeleken bij ons. Daarom is de lockdown langdurig 

en zijn bijvoorbeeld de scholen al sinds afgelopen maart gesloten. Er is geen afstandsonderwijs, 

kinderen hebben geen computers, soms is er ook geen stroom en hebben ze ook geen schoolboeken 

thuis. De kinderen hebben dus bijna een jaar leerachterstand opgelopen, een enorme ramp. Doordat 

kinderen niet naar school gaan, lopen ze nu ook hun dagelijkse warme maaltijd mis. Daarnaast is de 

economisch klap gigantisch en zitten veel mensen zonder baan dus ook zonder inkomen. Een deel 

van de kinderen zal niet terug keren naar school omdat zij gedwongen worden mee te helpen aan 

het gezinsinkomen. Hun toekomst lijkt daarmee verkeken. Omdat de grenzen in Afrika bijna overal 

dicht waren afgelopen jaar ontstond er een enorm voedseltekort met alle gevolgen van dien. De 

WHO meldt dat honderden miljoenen Afrikanen in hongersnood terecht zullen komen. Maar er 



gloort een beetje hoop aan de horizon want a.s. januari gaan gelukkig alle scholen weer open in 

Ghana!  

Nieuwe projecten 2021 samen met Wilden Ganzen 

Het afgelopen jaar hebben we samen met de St. Wilde Ganzen een groot project succesvol afgerond. 

Zij hebben aangegeven graag met de Stichting Ghana schoolsupport verder te willen samen werken. 

Afgelopen maand is er in Ghana een vergadering belegd waarbij alle 14 schoolhoofden aanwezig 

waren. Unaniem hebben ze besloten om een aanvraag bij de St. Ghana schoolsupport te doen voor 

nog eens twee kleuterscholen. Daarnaast hebben alle 14 schoolhoofden individuele schoolwensen 

kenbaar gemaakt. O.a. door uitbreiding is opnieuw behoefte aan tafels en stoelen voor in de klassen, 

opbergkasten, schoolborden etc.  

Uiteraard zijn daar weer financiële middelen voor nodig en doen wij weer een dringend beroep op 

jullie!  

Helpen jullie weer 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 t.n.v. 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  
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