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Excursie Accra:
van 23-25 oktober hebben 110 (!) kinderen een excursie
naar de hoofdstad gemaakt, zeven uur rijden met de bus.
Daar werd o.a. het graf van de1e president Nkrumah be-

zocht en de luchthaven, waar ook de ruimten achter de
douane bezocht mochten worden. De excursie is
vlekkeloos verlopen; er werd ’s nachts gereden, om
logieskosten te vermijden.

Leerlingenbestand: Door forse prijsstijgingen en problemen met het vervoer van de kinderen is het aantal
leerlingen van de school sterk gedaald. Van de 486 leerlingen keerden er na de zomervakantie ruim 100 niet
terug. Het Boarding House geeft 84 kinderen een plek
(tegen 39 vorig jaar) en het aantal kinderen in het Kids
Palace is gestegen van 108 naar 134. Het verlies van

alleen dat zijn boormachine nu in Accra actief is.
We zullen moeten wachten tot die terug is in Wenchi.

Kids Palace (Foto’s: Hannelore Mulier)

de school wordt gelukkig opgevangen door de groei van
de twee andere onderdelen. Zo kunnen we de kwaliteit
van de school blijven waarborgen (zelfde staf dus kleinere klassen) en komt er toch een positief resultaat in zicht.
Geld voor meer en betere toiletten?
Schoolsucces: Drie leerlingen van de tweede klas van de
Junior High hebben de gok gewaagd en het landelijk
(BECE) toelatingsexamen gedaan voor het vervolgonderwijs (Senior High School). Ze zijn alle drie geslaagd. Twee slaan dus het 3e jaar over en stromen door.
Water: De nieuwe bestuursvoorzitter van WELEC, een
vermogend man, heeft toegezegd gratis een nieuwe bron
op het schoolterrein te slaan. Hij heeft ook de apparatuur
om water precies te detecteren in de ondergrond. Jammer

Electra: onlangs is pas duidelijk geworden, dat de vorig
jaar geïnstalleerde elektra niet aan de eisen voldoet.
Er worden nu extra draden
getrokken, dus er is weer
hoop dat hij ooit toch
wordt goedgekeurd.
De school heeft via ons
een goed, tweedehands
aggregaat gekocht; genoeg
om 20 PC’s te laten draaien.
Nieuw Schoolhoofd:Tijdens zijn bezoek in augustus
heeft Eddy een nieuwe headmaster aangesteld, Mr.
Peprah, een ambtenaar Onderwijs uit Wenchi die dit er
part time bij doet. In de praktijk is hij bijna full time
aanwezig. Marian blijft het hoofd van de administratie.

