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Het water komt er aan!
Groot nieuws: dankzij sub–
sidie van het Apostolisch
genootschap komt er water op
school, veilig en goedkoop
want ...uit eigen bron. De
burgemeester van Wenchi
had op ons aandringen medio
maart al water laten aanboren. Met subsidie komt er
nu een electrische pomp, een
watertoren en waterleidingen
naar de WC’s, de keuken en
de school. Volgens planning
is alles eind mei rond.
De hygiëne wordt hierdoor
sterk verbeterd omdat we niet
meer zo zuinig met water
hoeven te zijn. En we sparen €100 per week uit
omdat we geen drinkwater meer hoeven te kopen.
Nu nog elektriciteit!
Een ander heikel punt is het ontbreken van een aansluiting op het elektriciteitsnet. Nu wordt stroom
opgewekt door een generator, wat lawaai en stank
met zich meebrengt en net voldoende is om onze
computers te laten draaien. ’s Nachts zal de
generator onze waterpomp moeten bedienen zodat
’s ochtends het vat weer goed gevuld is. Na zons–
ondergang kan de school dus niet gebruikt worden
voor activiteiten waarbij licht nodig is zoals ouderavonden en extra lessen.
De elektra aansluiting is niet goedkoop (± € 19.000)
omdat het dichtst bijzijnde aansluitpunt 1,2 km. ver
weg ligt en er dus ca. 20 palen zullen moeten
worden geplaatst. Ook zitten we aan het eind van de
lijn. Daarom is een extra transformator nodig om
de stroom te stabiliseren.
Elektriciteit is ook van groot belang voor de
keuken; die kan dan eindelijk over een koelkast
beschikken zodat geen eten meer hoeft te worden
weggegooid en zuivelproducten kunnen worden
bewaard. Helpt u mee met het zoeken van sponsors?

WELEC* paradeerde op 8 mei.
Op Ghana’s onafhankelijkheidsdag marcheren
alle scholen op het plein.
Wie dat het beste doet,
krijgt de hoofdprijs. Wij
dus! De kinderen werden
getraind door de juffen.
Hier staan ze in hun zelfontworpen, zelfgemaakte
schooljurken.
En zie ze hier eens fier
marcheren:

Meer foto’s vindt u op www.belira.org
Ook maakte de school een eerste excursie naar de
Bui stuwdam in aanbouw op 50 km van Wenchi.

Het bestuur komt op bezoek.
Het bestuur van Belira bezoekt de school in
september (op eigen kosten). De school wordt dan
(na één jaar proefdraaien) plechtig en feestelijk
ge-opend. We gaan helpen met het verbeteren van
de administratie en organisatie, het managment en
gezondheidszorg. Verder nemen wij veel geschenken mee. Uw spullen (bv. speelgoed, mobieltjes,
rugzakken) mogen ook mee. Doorzoek uw zolder,
schuur en kasten en zeg ons wat u kunt aanbieden.
*WELEC=Western Link Educational Center

