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Graduation Day
8 Augustus was Graduation day, de dag waarop de
overgang van kleuter– naar basisschool en van
basis– naar de Junior High School wordt gevierd.
Dat is in Ghana een groot feest met muziek, zang en
dans, toneelstukjes en heel veel toespraken.

Januari ’2014: Abdulai (ICT docent) en Patrick installeren
PC’s terwijl ons oude aggregaatje zucht en steunt.

Water
De problemen zijn nog steeds niet opgelost.
Eddy Adusei (algemeen directeur) is nu ter plekke
en gaat achterhalen wat toch het probleem is:
 te weinig water in de bron,
 te weinig vermogen van de generator of
 een defect aan de pomp.
In de volgende nieuwsbrief leest u het resultaat.
Nu is er al een extra watertoren geïnstalleerd die
door het regenwater van het dak wordt gevuld.
We willen ook een aansluiting op het gemeentelijk
waternet hebben. Dat is dan wel geen goed drinkwater maar het is in elk geval goedkoper dan de
tankwagens die nu de watertorens moeten bijvullen.

Elektra
Omdat er nog steeds geen aansluiting op het net
gerealiseerd is, hebben we (in Nederland) een groot
aggregaat gekocht, waarmee 20 van de 40 computers tegelijk kunnen draaien en afwisselend ook de
waterpomp van stroom kan worden voorzien.
Ook al wordt de stroom ooit aangesloten, door het
toenemend aantal “power cuts” is een goede noodstroom voorziening nodig. Het apparaat wordt
begin september verwacht. ’s Avonds kunnen we de
boarders (internen) dan en van licht en van werkende computers voorzien.

Transport
Het onderhoud van onze stokoude bus en busjes laat
voortdurend te wensen over. Ze vallen uit en grote
reparaties zijn nodig. De school heeft daarom na
jaren weer met de firma Metromas gesproken over
het uitbesteden van het busvervoer. Nu kon er
ineens wel een schappelijk contract worden gesloten
waarbij hun bus de kinderen zal halen en brengen en
de rest van de dag andere passagiers gaat vervoeren.
Dat is wel per rit wel duurder, maar we zijn dan van
een permanente bron van zorg en kosten verlost dus
is het uiteindelijk goedkoper. En Wenchi krijgt nu
een buslijn naar Techiman; een goede zaak!
Een eerste proef eind juli viel gunstig uit. Er is in
die tijd gebruik gemaakt van een grote bus van
Metromas en twee eigen busjes aangevuld met een
vijftal geselecteerde taxi’s die elk vijf kinderen
meenemen tegen een vaste lage prijs.

