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Graduation day 

Het schooljaar is op grootse wijze afgesloten met 

een Graduation Day. 

 
De kleuters die nu naar de 1

ste
 klas mogen en de 

kinderen die van de basisschool naar onze Junior 

High School gaan, krijgen die dag een toga aan. Ze 

krijgen ook allemaal een keurig ingelijste oorkonde. 

De kinderen marcheren, spelen toneel en dansen 

voor ouders en genodigden. 

 
Het 3

e
 schooljaar 

In september is het derde schooljaar begonnen met 

450 leerlingen. De staf groeide tot 25 man. Er is nu 

ook een grote bus zodat het transport efficiënter 

gaat. We zijn blij met de aanstelling van Marian, een 

professionele administrateur. Zij is tijdelijk ook 

schoolhoofd en organiseert van alles, zoals een 

sportdag en een voetbal team, een schoolreis naar 

Elmina en Cape Coast. 

Elektriciteit 

Eind oktober zijn de werkzaamheden hervat: er is 

een transformator geplaatst. Eind november wordt 

de school op het elektriciteitsnet aangesloten.

Dining Hall 

De bouw vordert snel. Binnenkort kunnen de kin-

deren daar gaan eten. Het gebouw is multi purpose 

opgezet; het fundament is berekend op twee ver-

diepingen, en er kunnen tijdelijke klaslokalen in ko-

men. Kortom, het gebouw groeit met de school mee. 

 
Watervoorziening 

De eerste waterbron raakte na een jaar uitgeput; dat 

is gewoon pech; niemand kan door de grond heen 

kijken. In juli is achter de school een nieuwe. 

“borehole” gemaakt. We hebben weer water! 

Jammer van die tegenslag (€2900). 
 

 
Western Link School bij Fort Elmina 

Ons voetbal team   (bel Patrick 06-28682755) 

Ghanezen zijn voetbalgek. Voor het prestige van de 

school is ons team heel belangrijk. Wij zoeken geld 

voor broekjes en team-shirts. En, dat kost u niets, 

vraag naar oude voetbal-

schoenen. De moeders 

daar worden boos als de 

kinderen hun enige paar 

schoenen aftrappen. Help 

ons svp aan oude sport- 

en voetbalschoenen van 

neefjes, kleinkinderen etc. in kindermaten.  

Stort op Stichting Belira 9470969 (bel Patrick 06-28682755) 


