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Beste schoolsupporters, buurtbewoners Vogelzang, 

In Ghana draait onze stichting nog steeds op volle toeren. Door middel van deze nieuwsbrief praten 

we u weer even bij. 

Kleuterscholen 

In september 2020 is de kleuterschool Nyetina met 80 zitplaatsen feestelijk geopend. De 

queenmother komt om het lint door te knippen (zie foto onder) en alle ouders van de kinderen 

trekken hun mooiste kleren aan en zijn aanwezig. Dat hun kinderen nu eerder naar school kunnen, is 

ook voor hun een mooie ontwikkeling. Ouders kunnen eerder aan het werk en de kinderen beginnen 

eerder aan hun scholing.  

 

Momenteel wordt er nog gebouwd aan het kleutergebouw Baakokrom. De chief heeft inmiddels een 

stuk grond aangewezen en de ouders en omwonenden helpen met het egaliseren van de grond, het 

storten van de fundering en maken van bouwblokken. De verwachting is dat dit kleutergebouw  

begin volgend jaar klaar is. Dit is alweer de zesde kleuterschool die de stichting gaat realiseren! Met 

deze zes kleuterscholen kunnen jaarlijks ca. 400 kinderen eerder naar school! De komende jaren gaat 

het dus om duizend kleuters!  

Zoals gebruikelijk hebben we ook weer dit jaar de 14 schoolhoofden gevraagd een hulpvraag voor 

2022 te formuleren. Op dit moment wordt er druk vergaderd om bij de stichting een verzoek te doen 

om de scholen te helpen met voorzieningen in 2022. Mogelijk is dat weer een nieuwe kleuterschool. 

Inmiddels zijn 5 van de 14 scholen van een kleuterschool voorzien.  

 

 



Sporttenues 

In Ghana is men gek op (Westerse) sportkleding. Toen Indra Anane vroeg waarom iedere school 

sporttenues wil hebben, antwoordde hij dat iedere school zich wil onderscheiden met een eigen 

kleur sporttenue. Mocht er iets gebeuren met een leerling dan weet men aan de hand van het 

sporttenue waar iemand op school zit. De kleding zorgt er ook voor dat de leerlingen zich op het 

schoolterrein en daarbuiten gedragen, maar het belangrijkste is dat de sporttenues zorgen voor een 

saamhorigheidsgevoel, dat ze tot een bepaalde schoolfamilie behoren. In 2021 hebben alle 14 

basisscholen 15 sporttenues ontvangen. Dit is een vervolg op het goaltjesproject wat de stichting de 

afgelopen jaren heeft gerealiseerd. 

 

 

Creative arts 

Kinderen op de Corsaschool van Anane, de enige privéschool die wij steunen, hebben een nieuw vak 

“Creative arts’. Anane, het hoofd van de school is geïnspireerd geraakt door wat hij gezien heeft bij 

de scholen in Nederland. Kinderen hebben met kralen, karton, stof etc. verschillende mooie 

producten gemaakt. Zie foto’s onder.  



 

 

 

Wat is er verder in 2021 gebeurd? 

Er zijn opnieuw 120 sets tafels en stoelen voor de 14 scholen lokaal gemaakt en geleverd.  

John heeft een presentatie gegeven aan de 200 kinderen van de basisschool van De Werkplaats. De 

werkers kregen les over de rechten van de mens en één van die rechten is het recht op onderwijs. 

Wat de kinderen op de WP heel normaal vinden is in Ghana niet vanzelfsprekend. Kinderen moeten 

voordat ze naar school komen werken op de markt en groente verkopen. Soms moeten kinderen 

eerder naar huis om ouders op het land te helpen. Ze hebben niet allemaal een eigen schoolboek en 

niet iedere ouder heeft geld voor een schooluniform.  

Dat nog steeds niet alle kinderen naar de basisschool gaan, blijkt wel uit de quote van Statista: 

“”As of 2020, nearly 265.2 thousand children of primary school age in Ghana were out of school. This 

was a significant increase from the previous year, when around 35.4 thousand children were not 

enrolled in education in the country.”” Bron Statista 

 

 



Nieuwe projecten 2022 samen met Wilden Ganzen 

In onze jaarlijkse evaluatie met de Stichting Wilde Ganzen is wederom veel waardering geoogst voor 

het werk wat de stichting doet in Ghana. St. Wilde Ganzen heeft aangegeven de samenwerking graag 

te continueren en heeft haar commitment uitgesproken voor een periode van drie jaar! In 

afwachting van de hulpvraag uit Ghana gaan we volgend jaar weer nieuwe projecten samen 

realiseren met Wilde Ganzen. Echter hebben we nog het nodige geld nodig om dit te financieren. 

Door de Coronapandemie zijn er minder inkomsten doordat bv. we op De Werkplaats geen paas-of 

kerstmarkt konden organiseren.  

Dus doen we graag weer een beroep op jullie trouwe schoolsupporters om een financiële bijdrage 

te leveren voor onze projecten voor 2022!   

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!!! 

Je kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL63 TRIO 0391 0394 66 t.n.v. Stichting Ghana 

schoolsupport, Triodosbank in Zeist. Heb je 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 
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