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Beste schoolsupporters,  

Gisterenavond vond er op ons verzoek een ‘headmaster meeting’ plaats in Sefwi Bekwai en 

vanochtend kregen we de uitkomst van deze vergadering via Whatsapp terug! Besproken is welke 

scholen we het komende jaar gaan ondersteunen en op welke wijze. De schoolhoofden waren  

eensgezind in hun verzoek aan ons: nog meer schoolmeubilair is nodig. Er is een groot tekort aan 

zitplaatsen bij alle scholen. Aan dit verzoek geven wij graag gehoor!   

De headmasters zijn heel dankbaar voor de steun vanuit Nederland en tonen dat met de volgende 

woorden: ’’All the schools expressed vehement appreciation to you and our partners all donors for 

this gesture to improve upon the standard of educationour primary schools in Sefwi Bewkai’’ 

(vrije vertaling: Alle scholen hebben hun waardering uitgesproken voor onze stichting, onze partners 

en onze donors om te helpen de standaard van het onderwijs van onze basisscholen in Sefwi Bewkai 

te verbeteren). 

Project 6 is afgerond! 

In december brachten we u op de hoogte van onze eerste plannen om schoolmeubilair te laten 

maken. We zijn er trots op dat we u nu kunnen melden dat van het voorjaar 200 schoolbanken, tafels 

en stoelen door 500 kinderen in Ghana in gebruik zijn genomen. 

Toen wij in september vorig jaar samen met Esther Aniwaa, de moeder van Samuel,  op eigen kosten 

naar Ghana vertrokken, bezochten we 13 geselecteerde arme ‘public schools’. We schrokken van de 

slechte voorzieningen: kinderen lagen op de grond sommen te maken en als ze zitten dan is het vaak 

opgepropt op een schoolbank. Terug in Nederland besloten we dat we al deze dertien scholen 

zouden kunnen helpen met meubilair. Ons 6e project was bedacht! In overleg met de schoolhoofden 

is er een inventarisatie gedaan naar de behoefte aan meubilair. Afgelopen voorjaar hebben 

wekenlang lokale timmerlieden en kleine bedrijfjes het meubilair voor vervaardigd. Inmiddels 

beschikken diverse scholen over grote en kleine schoolbanken en tafels en stoelen (zie foto links) 

Foto kinderen op grond zoals wij ze soms aantroffen tijdens ons bezoek (links).  

 
Rechts de situatie zoals die nu is: lokaal gemaakte schoolbanken 

met de initialen van onze Stichting. KG staat voor Kindergarten, alle meubels zijn genummerd. 

Werkplaats Kindergemeenschap (WP) steunt Ghana schoolsupport! 

Dankzij de opbrengst van de kerstmarkt vorig jaar bij Kindergemeenschap de Werkplaats (WP) 

hebben we een deel van het schoolmeubilairproject kunnen realiseren. Het tweede deel van de 



financiering komt uit de giften van de afscheidsreceptie van de oud-directeur Bedrijfsvoering van het 

voortgezet onderwijs van De Werkplaats Jos Heuer. In totaal hebben wij ca. €4500,00 (!) kunnen 

investeren in meubilair, maar ook in klein onderhoud en leerboeken.  

Daarnaast hebben werkers van Team 4 van de Werkplaats ook nog een sponsorrun georganiseerd 

voor Jos z’n afscheid wat €3182,00 heeft opgeleverd! Ook deze gelden mogen ingezet worden voor 

een nieuw schoolproject in Ghana.  Langs deze weg wil de Stichting Ghana Schoolsupport de 

Werkplaats, Jos Heuer, alle medewerkers en werkers van het basis- en voortgezet onderwijs 

ontzettend bedanken voor hun inzet!  

Onze ambitie 

De ambitie van onze stichting is om alle dertien geselecteerde arme scholen in de regio Sefwi Bekwai 

vooruit te helpen. Met uw donaties hopen we twee scholen per jaar te kunnen ondersteunen.  

Nieuwe projecten (nr. 7 + 8!) in Ghana 

In overleg met de schoolhoofden in Sefwi Bekwai hebben we in eind 2017 een volgend project 

gekozen: 

De basisschool Akaasu beschikt niet over een eigen kleuterschool en kinderen tussen de 4-6 jaar 

moeten óf een heel eind naar een andere kleuterschool lopen óf blijven thuis. Vaak beginnen deze 

kinderen met een achterstand op school. Afgelopen mei hebben we opdracht gegeven om bij de 

Akaasu school een kleuterschool te laten bouwen. Met de komst van deze kleuterschool (project 7) 

kunnen tachtig kleine kinderen eerder met onderwijs starten. De bouw is gestart en de verwachting 

is dat eind van het jaar de kleuterschool in gebruik genomen kan worden. Uiteraard houden we jullie 

op de hoogte van dit mooie project.    

 

Kleutergebouw in aanbouw, fundering is gelegd en de opbouw van de behuizing is gestart. Alle stenen zijn handmatig met een mal 

gemaakt. 

Daarnaast zullen we na de zomer 2018 starten met een tweede schoolmeubilairproject (project 8) 

waarbij alle 13 public schools weer worden ondersteund met schoolbanken (groot en klein), tafels, 

stoelen etc.  

Verkoop schorten en tasjes 

Toen we vorig jaar in oktober tasjes, keukenschorten en kinderschorten meenamen hadden we niet 

verwacht dat de verkoop zo goed zou gaan en nog steeds. Van de in totaal 400 Ghanese producten 

die in onze naaischool zijn gemaakt, is nu 70% verkocht bij EkoPlaza en de winkel Moos te Bilthoven. 

Wederom veel dank aan Jan Peter Oosterloo (EkoPlaza) en Monique Bolink (Moos) voor de 

belangeloze verkoop van de producten in hun winkels.   



De naaisters in Sefwi Bekwai kunnen zo een salaris verdienen en wij genieten van de schitterende 

stoffen uit Ghana. 

Regelmatig worden we blij verrast 

In ons mooie werk worden we regelmatig aangenaam verrast. Zo belde een leerling van de 

Werkplaats met de vraag of zij een inzamelingsactie mochten opstarten voor Ghana. Zes kinderen uit 

groep 7 wilden graag geld inzamelen voor onze stichting en hadden bedacht dat ze pannenkoeken 

zouden gaan bakken en verkopen. Natuurlijk vinden wij dit initiatief harstikke leuk! Zo ontstond er 

een kraampje waar ouders en kinderen gezonde broodjes, limonade etc. konden kopen. De totale 

opbrengst van deze actie is €121,00. Toen we Anane, onze cöordinator en contactpersoon in Sefwi 

Bekwai, hierover berichtten via WhatsApp kon hij het niet geloven hij appte ‘we are highly intrigued 

about the performance of these six school kids …..’ De kinderen hebben bedacht dat ze het 

verdiende geld graag aan voetballen en goaltjes zouden willen besteden. Anane zoekt nu uit wat een 

set goals en 2 voetballen kost per school.  

Heeft u vragen of ideeën? Laat het ons s.v.p. weten! Mail naar 

info@ghanaschoolsupport.org of bel 030-2252467.  

Wilt u ook het onderwijsklimaat in Ghana helpen verbeteren? 

Ouders, schoolkinderen en docenten zullen u dankbaar zijn. U 

kunt in dat geval uw bijdrage over maken op onze Triodos 

rekening  

IBAN NL63 TRIO 0391 0394 66. Hartelijk dank daarvoor! 

Voor nu wensen wij iedereen een fijne vakantie toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Ghana schoolsupport 

 

John & Indra van Deemter, Samuel Sampene Ampofo, Esther Aniwaa 
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