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Beleid: 
De stichting BELIRA heeft de school van meet af aan gesteund. 

Zo’n school past in de doelstelling van armoedebestrijding, geeft 

kinderen kansen op vervolgonderwijs en door de “scholarships” 

kunnen 40 kinderen toch ook naar deze “dure” school. Voor het 

voortbestaan van de school is de naam van de school heel 

belangrijk. Het probleem is om voldoende kinderen te werven en 

te houden. Onderwijzers zijn er genoeg en na vijf jaar hebben we 

de beste behouden en de minder goede laten vertrekken. We 

vertelden al dat we door de inspectie als de beste school in de 

regio zijn uitgeroepen. Dat komt onder andere doordat de 

kinderen slagen voor hun toelatingsexamen voor het vervolg-

onderwijs; de Senior High, het MBO van Ghana. Daarom heeft 

de school vanaf nu verplicht gesteld om het laatste semester op 

het Internaat te zitten. Daar krijgen ze ’s avonds extra les èn zijn 

ze vrij van huishoudelijke taken zoals boodschappen doen, 

schoonmaken, meehelpen met de oogst of op de kleintjes passen. 

 
Docenten-team dat onze kandidaten klaarstoomt voor het examen. 

 

Examenklas: 
Van de 23 leerlingen van de 3e klas van de Junior High mochten 

er 13 toelatingsexamen doen voor de Senior High. Het is een lan-

delijk examen dat onder zeer streng extern toezicht wordt afge-

nomen. Een topschool zoals Western Link roept alleen leerlingen 

op waarin ze voldoende vertrouwen hebben. Hiermee wordt de 

naam van de school hoog gehouden Uit de nabespreking met de 

docenten bleken ze het goed te hebben gedaan, maar pas in 

september volgt de (echte) uitslag. De tien afgewezen leerlingen 

hebben het examen op een andere school gedaan, waar ze soe-

peler zijn maar de kans op slagen ook lager is. Wie niet waagt ... 

 
   Hier bidden de 13 kandidaten samen met hun leraren voor hun examen 

Herstel van het dak na de storm: 

Mede dankzij jullie 

giften (in totaal € 1.250) 

kon het herstel van het in 

maart afgewaaide dak 

snel ter hand worden ge-

nomen. Drie weken na de 

storm was het dak al 

dichtgemaakt en konden 

de lessen weer gewoon in 

de eigen lokalen worden 

gegeven.    Totale schade: € 4.800. 

Blijft de zorg voor plafonds tussen dak en lokalen. Die zijn er 

niet (zie foto). Zo heeft de wind vrij spel en kan het nog eens 

gebeuren. De offerte is aangevraagd, ook al is er geen geld. 
 

Schoolgeld: 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld, is nog steeds geen 

oplossing gevonden voor de slechte betalingsdiscipline van veel 

ouders. Dit wordt nu nog verergerd doordat veel ouders hun 

spaargeld hebben belegd in een –naar later bleek–  Pyramide 

constructie (die 35% rente beloofde). Na één jaar werd dat ook 

uitbetaald zodat honderden mensen hun geld naar die bank 

brachten. Daarna stortte de boel natuurlijk in. 

Veel ouders deden mee stelden de betaling van het schoolgeld  

uit. Nu zijn ze al hun spaargeld kwijt en kunnen het schoolgeld 

niet betalen. Hoeveel ouders gedupeerd zijn is niet duidelijk. 

Velen schamen zich maar op de PTA (oudervergadering) staken 

toch veel mensen eerlijk hun hand op toen dat gevraagd werd. 

 

De ouders op de PTA vergadering waar het bankschandaal druk besproken werd 

 

verfomfaaide dakplaten 


