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BELIRA bezoekt Western Link
Twee bestuursleden van Belira hebben in januari de
school voor de 2e keer bezocht. We hebben weer een
vergadering met de ouders en het oudercomité bijgewoond, meteen gevolgd door de officiële opening
van de Dining Hall en het Boarding House.

Ook hebben we geholpen ons logeerhuis in Wenchi
in te richten als kleuterdagverblijf: “Kids Palace”
Met het internaat/kantine en het Kids Palace wordt
de naam Educational “Complex” waar gemaakt.
Hulp bij de administratie van de school was ook een
reisdoel. Die administratie was inmiddels door de
nieuwe administratrice aardig op streek gebracht
zodat onze zorgen grotendeels zijn weggenomen.
Elektriciteit
We hoopten dat tijdens ons verblijf de elektra zou
worden aangesloten, maar dat is niet gelukt. Wel
zijn er stoppenkasten geplaatst, maar de aansluiting
op het net is afhankelijk van onbekende krachten.
Voor het internaat draait ’s avonds nog de generator
en zijn er oplaadbare led-lampen gekocht.

Het afscheidsfeest dat BELIRA aan de 41 medewerkers heeft aangeboden, kon op die manier tóch
voor het hel verlichte boarding house plaats vinden.

Voetbalteams
Gesponsord door Bas
Evers zijn beide teams
van de school geheel in
een tenue gestoken. Dit
werd gecompleteerd met 38 paar 2e hands voetbalschoenen in kindermaten
die we via vrienden en
kennissen verzameld hadden. Alles werd meteen
gebruikt bij het driedaags
sporttoernooi dat samen
met 20 scholen was georganiseerd.
De Western Link School
Goal!.
heeft ook een meisjesteam; de meisjes wonnen!
Dining hall / Boarding House
De benedenverdieping is klaar; 2 lokalen zijn ingericht als kantine, de andere twee als jongens– c.q.
meisjesslaapzaal voor de eerste 20 “internen”.Links
naast de watertoren staan de douches.

Het terrein is nu veiligheidshalve geheel ommuurd.
Twee leraren wonen op het terrein zodat er, samen
met nachtwakers/portiers permanent toezicht is.
Nursery/Kindergarten (foto achterop)
Nu het boarding house is verplaatst naar het
schoolterrein, is de vrijgekomen ruimte in ons
logeerhuis in gebruik genomen als baby–en kleuteropvang. Kids Palace ligt in Wenchi zelf. Die kleintjes worden door de moeders gebracht. We hebben
het geschonken speelgoed uitgepakt en gereed
gemaakt voor gebruik Ook hebben we leerzame en
kleurrijke posters op de wanden van de kamers
geplakt en de lokalen ingericht.

de dining hall in vol bedrijf
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de nieuwe kleuterjuffen van Kid's Palace met de directie

Kids Palace (Nursery& Day Care)

Belira, de directeur en de voorzitter van het oudercomité.

ons eerste proefkonijn leert zijn Engelse "parts of the body"

