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Breaking News!: Begin maart –tijdens een voor 

Ghana ongekend heftig 

onweer– is de hele achter-

kant van het dak er afge-

rukt. Schade ± €3000,–. 

Een nabije school trof het-

zelfde lot. Gelukkig ge-

beurde het ’s nachts; er 

waren geen gewonden. 

Ruim 450 vierkante meter 

golfplaat werd verfom-

faaid tot ver buiten het ter-

rein weggeblazen. De hele 

bovenverdieping is on-

bruikbaar. Boeken en schriften gingen verloren. Beneden 

zitten nu steeds 2 klassen in één lokaal. Dat mag niet te 

lang gaan duren! Er wordt hard gewerkt aan het herstel. 

 
een trieste aanblik 

Onafhankelijkheidsdag: Tijd voor wat vrolijker 

nieuws. Omdat onze school regionaal van de 46 scholen 

nr 1 werd wat betreft de eindexamens, mochten we toch 

meedoen aan de ceremonies van de viering van Ghana’s 

Onafhankelijkheidsdag. Normaal is dat om het jaar. 

En we vielen weer in de prijzen, niet alleen voor die 

examenresultaten maar ook voor sport en paraderen. 

 
twee dagen na de storm; we gaan gewoon door!

Elektriciteit: nu we al enige tijd 

elektriciteit hebben worden de 

voordelen steeds duidelijker. 

Bijvoorbeeld: BELIRA heeft 

voor de school een set van 4 

draadloze telefoons gekocht. Er 

kan niet mee naar Holland gebeld 

worden. Maar wel naar elkaar. 

Zo kan de bewaker bij de poort 

het bezoek aankondigen bij het 

kantoortje en die bellen dan, indien nodig, het schoolhoofd. 

Een rondje lopen langs de lokalen om hem te vinden kost 150 

meter en trap op en af. Dat is geen pretje in dit klimaat. 

’s Avonds worden de telefoons weer opgeladen en gaan de 

lichten aan zodat het terrein veiliger is. En iedere passant ziet 

de Western Link School als een herkenningspunt op de weg 

van Wenchi naar Techiman. 

 
Schoolgeld:  

Het blijkt dat veel 

ouders het steeds 

moeilijker vinden 

om het schoolgeld 

te betalen. 

Dat is deels te wijten aan de hoge, steeds groeiende 

inflatie maar deels ook omdat de leiding er onvoldoende 

achterheen is gegaan. Gelukkig zit één op de tien 

kinderen in het schoolfonds dankzij uw bijdragen. 

Er worden direct maatregelen genomen om de betaling te 

verbeteren. De school hoeft geen winst te maken maar 

wordt door het verlies in haar voortbestaan bedreigd. 

Hoe we nu aan het geld moeten komen om de reparatie 

van het dak te betalen weten we nog niet. We roepen u 

op (voor het éérst en hopelijk voor het laatst) om een 

extra bijdrage te storten. Bij voorbaat dank! 
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bewaker is blij met zijn telefoon 


