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In september bracht het voltallige bestuur samen 
met twee bevriende adviseurs, een bezoek aan 
Wenchi en uiteraard aan de school. We wilden 
aanwezig zijn bij de officiële opening , na een jaar 
proefdraaien, en natuurlijk kennis maken met de staf 
en de leerlingen. 
We hebben het reilen en zeilen van de school ruim 3 
weken kunnen meemaken en hier en daar verbeter-
ingen aangebracht en ingevoerd. 
Het openingsfeest was een succes: onder vier grote 
baldakijnen rond een grasveld waren ouders, 
kinderen en autoriteiten verzameld. Vele toespraken 
–deel van de Ghanese cultuur– afgewisseld met 
zang, dans en prijsuitreikingen passeerden de revue. 
Aan het eind was er voor iedereen (ca.300 mensen) 
een warme maaltijd. Enkele foto’s van het gebeuren 
vindt u op de achterzijde van deze Nieuwsbrief 

 
Water goedgekeurd! Het duurde wel even voordat 
het water werd geanalyseerd. De kinderen dronken 
het al lang zonder problemen. Wij vonden het ook 
erg lekker! Nu is het officiëel goedgekeurd als 
drinkwater. Het laboratorium vond geen bacteriën of 
gevaarlijke stoffen; het is volkomen veilig.  
 
Elektriciteit toegezegd.  
In zijn toespraak tijdens 
de openingsceremonie 
heeft Wenchi’s burge-
meester beloofd zich 
sterk te maken voor 
aansluiting op het elek-
triciteitsnet. 

Het Boardinghouse begint: Het huis waar het 
bestuur van Belira in Wenchi heeft gelogeerd wordt 
verbouwd tot boardinghouse (internaat) voor uit-
wonende leerlingen. Hier zullen 32 meisjes worden 
ondergebracht.  

 
Leerlingen administratie. Voor de omslachtige 
handmatige administratie is samen met de onlangs 
aangestelde administrator een model ontwikkeld. 
Omdat er geen stroom is heeft hij wel een laptop 
nodig. De laptop die we hiervoor bestemd hadden is 
helaas gecrasht. We zoeken vervanging. 

 
Container transport Het vervoer van alle spullen 
uit de container vanuit de haven naar Wenchi is niet 
zonder kleerscheuren verlopen. Ongeveer een kwart 
van de goederen is beschadigd of wordt vermist.  
Groei en transport: Het aantal leerlingen is met 
30% gestegen tot 385. Er moest een 4e bus gehuurd 
worden om alle kinderen voor het donker thuis te 
brengen. De busjes rijden nu in 2 uur 3 x op en neer.  
JHS In september is onze Junior High School 
begonnen. Kinderen uit de hoogste groep van de 
basis school leren hier door. De komende 4 jaar 
komt er telkens een klas bij. En we hebben twee 
overvolle klassen gesplitst; ze mogen van ons niet 
groter dan 40 zijn. We zitten nu al vol!



 
het feestterrein bij de officiële opening van de school 

 
dansvoorstelling meisjes en jongens uit groep 5 en 6 

 
prijsuitreiking aan de beste leerlingen 


