NIEUWSBRIEF WESTERN LINK EDUCATIONAL CENTER
Onze secretaris is de hele maand augustus in
Wenchi geweest om te zorgen dat de school dit
schooljaar nog kon beginnen. Hij heeft 7 onderwijzers en drie stafleden aangesteld, een bestuur en
een PTA (oudercomité) opgericht. We hadden al
twee schoolbusjes verscheept. Hij heeft het vervoer
geregeld, de inschrijving van de leerlingen etc.
Zodoende kon de school op 1 september van start!
34 leerlingen waren ingeschreven. Er was gerekend
op 120 leerlingen. Maar eind september waren dat
er al 200 ! (zie ook www.belira.org ).
Een onverwachte toestroom dus. We konden die
kinderen niet weigeren maar de kwaliteit van het
onderwijs moet wel op niveau blijven.

Nu zijn er 234 kinderen en dat blijft voorlopig zo
want we hebben een stop afgekondigd.
We komen dus ruimte tekort. De2e etage was
immers nog niet af; het geld was op.

Er zijn (zie boven) 6 lokalen op de begane grond; te
weinig voor groep 1 t/m 8. Daarom zijn er nu op de
bovenverdieping
provisorisch
twee
lokalen
ingericht. Als er weer wat geld is, worden daar de
overige lokalen ingericht en komt er een kantine.
Naast een ruimteprobleem is er nu ook een
vervoersprobleem. De meeste kinderen gaan met de
schoolbusjes. We hebben maar 2 kleine busjes. Die

november 2011

rijden vanuit Wenchi op en neer, een afstand van
6 km. De laatste kinderen komen nu pas in het
donker thuis. Dat is gevaarlijk rijden, zonder
straatverlichting over wegen vol gaten.

We hebben daarom voor een prikkie een defecte
(!) grote bus gekocht (33 personen); die dezer
dagen scheep gaat. Die kan door een garage in
Wenchi rijklaar gemaakt worden.
Binnenkort krijgen we foto’s van gesponsorde
kinderen, met hun belangrijkste gegevens. Die
komen op de website. Ook zullen klassenfoto’s
worden gemaakt.
We hebben in juli een barbecue georganiseerd om
geld voor speeltoestellen op te halen. Die zijn er,
inmiddels, maar er is nu behoefte aan meer
speeltuig, de kinderen staan nu te dringen!
Hier een foto uit rustiger tijden.

Schoolborden tafels, stoelen, etc.
danken we aan het ROC Amsterdam.
In deze aanloopfase, na een overhaaste start met
zoveel kinderen, moet er rust komen. We hopen
snel foto's en bijbehorende gegevens te krijgen
van de kinderen die door jullie gesponsord
worden.
We houden jullie op de hoogte.

