Beste schoolsupporters,

Juli 2019

De zomervakanties staan weer voor de deur en we willen jullie graag weer een update geven van
onze projecten!
Bouw kleuterschool bij Alata
Dankzij het enorme succes van de inzamelingsacties bij De Werkplaats Kindergemeenschap (bij de
basisschool de Paasmarkt en bij het middelbaar de Kerstactie van team 4 en een individuele actie van
werkers uit de bovenbouw BO) is er dit en eind vorig jaar bijna €6000,00 opgehaald. Dit is een
ongelofelijke prestatie van de werkers en medewerkers! Met medewerkers van De werkplaats en het
“committee of Headmasters’ in Ghana is afgesproken dat we voor dit geld opnieuw een
kleuterschool gaan bouwen voor de Alata gemeenschap in Ghana; de bouw is dit voorjaar gestart.
Doordat de stichting goede ervaring heeft opgedaan met de inmiddels gerealiseerde eerste
kleuterschool voor de Akaasu gemeenschap, hebben we besloten het ontwerp niet te veranderen.
Het Alata gebouw zal identiek worden aan het Akaasu gebouw. Wel bleek dat de prijzen van de
verschillende bouwmaterialen omhoog zijn gegaan. We hebben te maken met een enorme fluctuatie
van de cedi waar we soms van profiteren, maar nu dus een nadeel van ondervinden. Om de kosten
van de kleuterschool niet verder te laten oplopen, hebben we de hulp van de plaatselijke bevolking
ingeroepen. Een groep ouders is vrijwillig aan de slag gegaan met het vervaardigen van de stenen
blokken en het graven van de fundering. Door hun enthousiaste inzet hebben we een hoop geld
kunnen besparen op de eerste fase. Daarnaast zijn we van mening dat we niet alleen maar financieel
willen ondersteunen, ook de plaatselijke bevolking moet waar mogelijk bijdragen. Zo werken we
gezamenlijk aan een project!

Ouders helpen de funderingsruimte te graven

Eind mei is de tweede fase afgerond: het metselen van de behuizing. Op dit moment wordt volop
gewerkt aan de derde fase, de dakconstructie. We hopen dat deze fase eind van de zomer gereed is
maar dat is mede afhankelijk van het weer.

2 fase Kleuterschool Alata afgerond

Project speeltoestellen
Vorig jaar is door de leerlingen (werkers) van de Werkplaats een mooi geldbedrag opgehaald met het
bakken van pannenkoeken etc. In overleg met deze kinderen hebben we voetbalgoaltjes laten maken
en het eerste prototype inclusief 2 voetballen is in december 2018 bij de Corsa school afgeleverd. In
december 2018 hebben deze zelfde kinderen kerstliedjes gezongen en opnieuw geld voor onze
stichting ingezameld! Het idee was nu om een schommel te laten maken voor de meisjes (meisjes in
Ghana voetballen minder dan jongens). De stichting vond dit idee zo leuk en wil nu alle scholen
voorzien van speeltoestellen. Er zijn inmiddels nog eens twee extra sets goals en ballen geleverd aan
de scholen Mpenkrom en Adobewura en er zijn drie grote schommels (vierzitters) gemaakt en
afgeleverd bij Corsa school, Muoho en Njetina. Naast het speelplezier van de kinderen, vinden we
het heel belangrijk dat een we een lokale lasser werk hebben kunnen verschaffen. De bestuurders
van de stichting vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en speeltoestellen
kunnen hierin een goede bijdrage leveren. We zijn trots op de werkers van De Werkplaats die dit
project bedacht hebben!

Kijk voor meer foto- en videomateriaal op onze website www.ghanaschoolsupport.nl
Akaasu kleuterschool is afgerond!
De kleuterschool bij Akaasu is voorjaar 2019 opgeleverd en zeer succesvol: reeds 31 kinderen gaan
dagelijks naar school en de verwachting is dat dit aantal snel zal oplopen. De kleuterschool draait
goed en het schoolhoofd Padmore is zeer tevreden. De overheid heeft een extra docent beschikbaar
gesteld en de kleuterschool zal nu dagelijks door 2 docenten gerund worden. Door de komst van de
kleuterschool kunnen de kinderen eerder aan hun leerproces beginnen en zal er geen
leerachterstand zijn als ze naar de primary school gaan. Het bestuurslid Els Bonten heeft eind
februari jl. de kleuterschool bezocht en heeft het mooie eindresultaat kunnen zien. Een maand later
is het gebouw met een mooie vrolijke Ghanese ceremonie geopend, de filmpjes zijn te zien op onze
website onder project 7. Dit project is deels gefinancierd door Emmaus Bilthoven en de overige
financiële middelen komen uit de algemene reserves. Bij deze danken we Emmaus Bilthoven voor
hun financiële bijdrage!

Els Bonten op bezoek bij de nieuwe kleuterschool Akaasu

De nieuwe kleuters met de twee docenten in de kleuterschool

Nieuw project: Lezen, voor elk kind een leesboek!
We hebben eerder goede ervaring opgedaan met de Stichting Biblionef Ghana, zij hebben als doel
om de leesvaardigheid bij Ghanese kinderen te bevorderen. Een groot deel van de leesboeken in de
bibliotheek bij de Corsa school in 2017 is geleverd door Biblionef. Op deze school is het lezen goed
geïntegreerd in het schoolprogramma en dat werpt zijn vruchten af. Het lezen bij de kinderen gaat
vooruit! Omdat we op korte termijn niet alle 14 scholen van een biblliotheek kunnen voorzien,

hebben we ervoor gekozen dat we samen met Biblionef Ghana de 14 scholen gaan voorzien van 3500
leesboeken (250 boeken per school), voor elk kind een leesboek!
Voor de boeken moet de stichting Ghana schoolsupport een kleine vergoeding betalen aan Biblionef
Ghana. Daarnaast betaalt de stichting het transport van de 3500 boeken van de hoofdstad Accra naar
Sefwi Bekwai. Om de leesboeken goed en veilig op te bergen is opdracht gegeven om voor alle
scholen boekenkasten te laten maken. Een heel belangrijk aspect in dit project is dat de
schoolhoofden leren om de kinderen enthousiast te maken voor het lezen en het lezen in hun
schoolprogramma te integreren. Hiervoor zal een workshop van één dag worden georganiseerd voor
alle schoolhoofden in de schoolbibliotheek van de Corsa school. Wij hopen dat in het nieuwe
schooljaar het programma ‘lezen’ gestart kan worden op alle scholen. De aflevering van de
schoolboeken zal deze zomer plaatsvinden.
Producten uit Ghana
Zoals u weet hebben we weer nieuwe producten in onze naaischool laten maken: ovenschorten,
tasjes en boodschappentassen, slingers en ovenwanten allen van mooie Afrikaanse stof gemaakt in
Ghana. We zijn zeer tevreden over de verkoop: de ovenwanten zijn zelfs al bijna uitverkocht! De
producten zijn te zien op de webshop van onze site en de producten zijn ook te koop bij Ekoplaza en
Moos in Bilthoven. Deze worden belangeloos verkocht waarvoor dank aan resp. de winkeleigenaren
Jan Peter Oosterloo en Monique Bolink..
We wensen iedereen bij deze een hele fijne zomervakantie!

Met vriendelijke groet,
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