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Nieuwe Dining Hall: Wegens ruimtegebrek werd de Dining 

Hall (kantine) al een tijdje gebruikt als slaapzaal voor het inter-

naat. Noodgedwongen aten de kinderen weer in de klaslokalen. 

Enkele bewoners uit Wenchi hebben geld gedoneerd om ter ver-

vanging een kleine, eenvoudige dining hall te bouwen.  
 
Toch meer stormschade: We dachten dat we er waren met 

het repareren van het dak. Maar later blijken de tropische regens 

nog meer schade te hebben aangericht. Dit noopte tot reparaties 

die de school niet alleen kon betalen.  De schooltafeltjes van de 

bovenétage zijn door het water grotendeels onbruikbaar gewor-

den en ook de vloer is daar ernstig aangetast. Ter vervanging zijn 

in het dorp 93 schoolbankjes gemaakt. Door de devaluatie van de 

Cedi is het schoolgeld in Euro’s gestaag gedaald dus hadden we 

gelukkig wat over om bij te springen. 
 

de lokaal getimmerde bankjes ondersteunen de plaatselijke economie 

Ook hielpen we bij het aanbrengen van glas in de ramen van de 

bovenverdieping waar regelmatig de regen naar binnen woei.  

Tijdens de laatste storm heeft de stortregen de dakloze vloer de 

finale klap gegeven. Op steeds meer plaatsen zijn hierin putten 

ontstaan doordat de harde bovenlaag van het cement afbrokkelt. 

 

 

 

 

 
 
 

de ramen aan de voor– en achterkant van de bovenétage hebben eindelijk glas

Independance Day: 

Op 6 maart 1957 werd Ghana, als eerste Afrikaanse kolonie, 

onafhankelijk. Overal worden dan parades gehouden, zo ook in 

Wenchi. Omdat er teveel scholen mee willen doen mag iedere 

school (er zijn er 60) ééns in de vier jaar paraderen. Én de school 

met het hoogste percentage geslaagden in de regio mag altijd 

meedoen. En dat zijn wij weer. De juf in het midden showt de 

officiële oorkonde want we hebben alweer de eerste prijs voor 

ons defilé. 

 
First prize of the Independance Day Parade.  

 
Tussentijds Schoolverlaten: 

Dit is een groot probleem in heel Afrika. 

Ook in Western Link School ver- 

laten veel kinderen de school 

zonder  diploma. Na  de 

zomervakantie is het het 

ergst: 23  van 460  kin- 

deren  kwamen  niet 

meer opdagen. 

Dit komt vooral door de 

armoede van de ouders. 

Die hebben vaak  geen 

vast  en  regelmatig  in- 

komen. 

De tweede oorzaak is 

het zittenblijven. Ou- 

ders kunnen soms geen 

extra jaar betalen. Ten- 

slotte verhuizen gezin- 

nen vaak of brengen het 

kind onder bij familie in 

een andere stad. 
 
Kinderen die door u gesponsord worden kunnen wel op school 

blijven tenzij ze moeten verhuizen. 

Hierboven Gideon, die wij hebben leren kennen als een mager 

jochie, zoon een schoonmaakster van het Kids Palace. Zij ver-

diende in haar eentje te weinig zodat de jongen vaak geen eten 

had. Nu zit hij –dankzij het schoolfonds–al 3 jaar op het inter-

naat; Gideon’s rapport maakt hem tweede  van zijn klas en hij 

gaat volgend schooljaar zeker over naar de eindexamenklas. 


