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Bezoek Eddy (directeur van de school): 

In december 2014 was Eddy voor een andere opdracht in 

Ghana. Hij bracht een bliksembezoek aan de school en 

heeft veel dingen in gang gezet. Van een sponsor kreeg 

Eddy een laptop mee voor een veelbelovende leerling. 

 
 

Water: 

Eindelijk hebben we weer water! Er is op het laagste 

punt in een uithoek van het terrein een “borehole” ge-

slagen waar nu veel en goed water uitkomt. De eerste 

borehole (in juni 2012) was 20 m diep, de tweede (in juli 

2013) 33 meter en deze is wel 100 m diep. Hopelijk zijn 

we nu voorgoed van het waterprobleem af. Dat kostte de 

school per week bijna €100 aan zakjes drinkwater!         

 

 

Rapport Dorko: 
Op verzoek van de schoolleiding heeft een onafhankelijk 

onderwijskundige de school voor de tweede maal 

doorgelicht. In januari heeft hij twee volle schooldagen 

meegedraaid en met leerlingen, docenten en overig  

personeel gesproken. Dit heeft geresulteerd in een 10 

pagina’s dik rapport. Over het algemeen was hij positief 

over de school, maar hij kwam wel met een aantal goede  

aanbevelingen,  zoals extra aandacht voor de leerlingen 

in de examenklas, de reinheid in en om het school-

gebouw en de te grote overhead. 
 
Busvervoer: 
Het vervoer van de kinderen is weer op orde: er rijdt nu 

één grote bus van Metromas die de bulk van de kinderen 

uit Wenchi ophaalt en met de eigen kleinere busjes 

worden de kinderen uit de omliggende dorpen opgehaald. 

Door inflatie en het afbouwen van subsidie op brand-

stoffen wordt het transport zienderogen duurder. 

 
 

Nieuwbouw Day care 
het Kids Palace (in de wandeling de ‘day care’ genoemd) 

is zo’n succes, dat uitbreiding nodig werd.  

Daarom is begonnen aan een extra verdieping op de 

vorige jaar al gebouwde extensie op het schoolterrein 

 


