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Weeskinderen
Weeskinderen in Afrika hebben het extra zwaar. Ze drukken op de toch al arme familieleden. BELIRA heeft besloten een aantal wezen op te nemen in het internaat zodat
ze naast goed onderwijs ook genoeg te eten krijgen en als
gelijke behandeld worden.
Meteen meldde een pastor vier weeskinderen aan.

Blessing 6 jr
Samuel 13 jr Godson 7 jr Abraham 11 jr
We hebben Internet verbinding !!!:
Via via hoorden we dat Mr Silas uit
Accra, kans zag de school met het
Internet te verbinden. De school ligt in
de “middle of nowhere” maar hij had
het signaal gemeten en zei dat het kon.
EN het is gelukt! Eindelijk kunnen de
kinderen les krijgen over het Internet
en hun kennis aanvullen. En wij kunnen makkelijker communiceren met de
school.

Plafonds op de tweede verdieping

2½ jaar geleden woei de achterkant van het dak van de school er
af. Dankzij jullie extra bijdragen werd het dak snel gerepareerd.
Later bleek dat de betonnen vloer zwaar geleden had van de
tropische regens. Die vloer moest worden betegeld. (zie vorige
nieuwsbrief). Daarmee zijn we er nog niet want zo’n ramp moet
niet nog eens gebeuren. Dat is nu gedaan door plafonds aan te
laten leggen tussen het dak en de muren. Zie foto rechtsboven ↑

Heeft u nog een oude lap– of
desktop computer over?
We komen nog steeds te kort.*
De Eindexamens zijn afgerond.
In 2012 begonnen we met een Junior High School.
Dit is de vijfde eindexamenklas: 16 kandidaten.
Zonder plafond was het dak aan de voorkant open en kon de
stormwind er onder kruipen en zo de golfplaten aan de achterkant wegblazen.
Naaimachines.
We kregen een aanbod om ingeruilde en gereviseerde naaimachines te kopen voor voor €30 per stuk. We konden er tien
kopen waaronder ook een handnaaimachine. Die is uitstekend
voor een huis zonder elektriciteit. De naaimachines zijn kort
geleden aangekomen. In de volgende nieuwsbrief zullen we
vertellen hoe het er mee staat*.
Geld
Met de weeskinderen, het internet, de plafonds en die
naaimachines staan we intussen diep in het rood.
Help ons alsjeblieft om meer sponsors te vinden.
*Computers? Bel 020-4611727 of mail Patrick: : parken45@gmail.com

*Naaimachines? Bel 020-4611727 of mail Patrick: parken45@gmail.com

