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Nieuwsbrief, december 2016

Beste vrienden, sponsors, sympathisanten en belangstellenden,
In deze maand zijn er verkiezingen in Ghana voor een nieuw parlement. Het is een keuze
tussen het regerende National Democratic Congress en de New Patriotic Party. De NDC won
de verkiezingen vier jaar geleden met een nipte meerderheid. Wat wij mee krijgen is dat de
kloof tussen het rijke westen van het land en het arme noorden de afgelopen jaren groter en
groter is geworden. De Ghanezen hebben op 7 december opnieuw gestemd. Nog nooit was
er zo een verbeten en grimmige strijd tussen de partijen. In de aanloop van de verkiezingen
zijn er zelfs slachtoffers gevallen. Het is dan ook te hopen dat de rust snel terugkeert. Als er
geen aandacht aan het noorden van Ghana wordt besteed, en er geen verbeteringen komen
zal de onvrede alleen maar toenemen. Al jaren wordt er door de politici veel beloofd maar
resultaten zijn er niet of nauwelijks. De armoede blijft en neemt niet af. Werk is er niet of
nauwelijks en ook analfabetisme is een groot probleem.

De vrouwen uit het dorp vragen aandacht voor de problemen. Deze student zorgt voor de vertaling.
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Het huidige basisonderwijs is matig tot slecht waardoor het doorleren van kinderen een
welhaast onmogelijke taak is. Studenten uit deze arme gebieden zijn niet of zelden in staat
om polytechnisch of universitair niveau te halen.

Altijd een tekort aan lesmateriaal en meubilair.

Tot nu toe hebben sommige van onze studenten toestemming gekregen om door te
studeren aan polytechnische scholen. In vergelijking met een HBO hier in Nederland, is het
opleidingsniveau aan de Polytechnic iets lager. Wij zijn dan ook trots en blij dat enkele
studenten een diploma hebben behaald aan de Polytechnic.
Alle afgestudeerden hebben gelukkig direct werk gevonden in de regio. De meesten
studenten zullen genoegen moeten nemen met een meer praktijkgerichte opleiding, zoals
onderwijzer voor de basisschool, verpleger, monteur, coupeuse of dergelijke beroepen. Ook
de lager opgeleide studenten hebben een baan kunnen vinden. Enkele onderwijzers
wachten nog op een baan bij het ministerie van onderwijs. Er is een toezegging dat deze in
het eerste kwartaal 2017 bij het ministerie aan de slag kunnen.
Bij aanvang van onderwijsprojecten waren onze verwachtingen hooggespannen, maar we
hebben deze verwachting moeten bijstellen. Natuurlijk zullen we ons blijven inzetten voor
deze studenten uit de overseas area, maar dan maar een tandje lager. Wij hopen van ganser
harte dat alle politieke beloftes, die door de jaren heen zijn gedaan, nu eindelijk eens
worden waargemaakt.
In onze nieuwsbrief van juni meldden we u over de stormschade aan ‘de Bernisse” school en
dat we nauwelijks financiële middelen ter beschikking hadden voor de reparatie. De
begroting die we hebben laten maken in verband met de reparatie van het dak en andere
herstelwerkzaamheden kwam uit op GHC 75.000,00. Uiteindelijk hebben we met de
aannemer overeenstemming bereikt om de school te herstellen voor GHC 68.000,00,
omgerekend € 15.500,00.
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De opdracht hebben we kunnen geven dankzij uw steun en een toezegging van een sponsor
om garant te staan indien dit nodig zou zijn. Het zal duidelijk zijn dat onze spaarpot nu zo
goed als leeg is en dat we weer hard moeten sparen om onze lopende
studiegeldverplichtingen te kunnen blijven waarmaken.

Opbouw en renovatie in volle gang.

In februari 2017 zullen we de regio weer gaan bezoeken. Overleg zal er zijn met de lokale
chiefs en hoofdonderwijzers van de diverse basisscholen. Zo ook weer met de regionale
bestuurders van het Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Gezondheidszorg om
ons zo breed mogelijk te laten informeren over de huidige situatie en de ontwikkelingen in
de regio.
Als bestuur hebben wij besloten onze focus te richten op het stimuleren van scholing en
opleiding van kinderen uit de diverse dorpen. We zullen uitvoerig van gedachten wisselen
wat er gedaan moet worden om studenten op een hoger niveau te kunnen laten doorleren.
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In onze volgende nieuwsbrief zullen wij u daarover informeren. Natuurlijk blijven we wel
zorgen dat de gebouwen zoals, de school, de onderwijzerswoningen in de diverse dorpen en
de medische post in Yikpabongo goed worden onderhouden.
Overigens kunnen we melden dat de medische post goed functioneert en nu ook een meer
regionale functie heeft voor de omliggende dorpen. De nurses verrichten goed werk en de
gedoneerde motorfietsen komen uitstekend van pas. Het overleg met Dr. Titus, regio
director Health Service is constructief en alle afspraken worden nagekomen.
Dit jaar mochten wij weer ruime donaties ontvangen: particuliere donaties, donaties
gegeven bij huwelijksfeesten, opbrengsten bij BBQ-activiteiten, giften van bedrijven en
speciale donaties voor studiebegeleiding. Ook heeft een ondernemer de toezegging gedaan
om laptops te leveren voor de studenten die gaan doorstuderen aan de Polytechnische
scholen.

Hij heeft ook recht op een goede toekomst !

Heel veel dank voor uw giften in welke vorm dan ook. U stelde ons in de gelegenheid om de
minderbedeelde mensen in het noorden van Ghana enige ondersteuning te bieden. Uw
donaties komen voor de volle 100% ten goede aan de studieprojecten, de gezondheidszorg
en de instandhouding van de gebouwen.
Graag brengen wij nogmaals onder uw aandacht dat wij een ANBI-stichting zijn en uw giften
bij de belastingdienst fiscaal aftrekbaar zijn. Het fiscale nummer is 8160.58.842.

Wij wensen u allen fijne kerstdagen toe, een goede jaarwisseling en een gezond en
voorspoedig 2017.
Met hartelijke groet,
J.W. de Rijke.
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