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Resultaten eindexamens 2018: Het wordt bijna eentonig, maar 

ook nu zijn alle 26 leerlingen voor het landelijk eindexamen 

Junior High (JHS) geslaagd met hoge cijfers. Hierbij een foto 

van de eindexamenklas en hun leraren die zich hebben ingespan-

nen om deze resultaten mogelijk te maken. Het aantal eind-

examen kandidaten groeide van 10 in 2014 naar 26 dit jaar.  

 
De eindexamenklas  zit bomvol. Hieronder 8 van de 9 leraren voor JHS3 

 
Wegens de goede naam van de school mogen alleen de 

allerbesten (16) eindexamen doen in de eigen Western 

Link School. De overige 10 doen hetzelfde (landelijke) 

examen op hetzelfde moment maar op andere “mindere” 

scholen. Het Western-Link diploma staat in hoog aanzien. 

Internet succes. 

  
Nu de school Internet heeft, is het ICT lokaal the place to be. Het 

gebruik ervan buiten de lesuren is gelimiteerd, zelfs voor de do-

centen, die in hun lunchpauze liever achter de PC zitten dan in de 

lerarenkamer. Ze gebruiken informatie van het Internet voor hun 

lessen. Dit gaat deels ten koste van onderling overleg en contact. 
 
Vervolg Naaimachine actie:  De negen naaimachines die een 

aantal maanden geleden met sponsorgeld zijn aangeschaft 

hebben hun weg naar de school gevonden. Ze worden alle 

gebruikt voor praktijkonderricht, voor zowel meisjes als jongens; 

“they are helping us a lot”, aldus het hoofd van de school. 

Dak op het Internaat: 

Het Internaat was gebouwd voor twee verdiepingen maar dat 

werd verboden wegens de nabijheid van hoogspanningskabels. 

De waterpas gemaakte vloer moest ineens als dak dienen. Dat 

ging niet lang goed. Het cement was niet waterdicht en het begon 

te lekken in de slaapzalen. Door het opgezogen water werd het 

ook te zwaar dus gevaarlijk. Het is meteen na de regentijd voor-

zien van een nieuwe laag. Maar ook die zal op den duur vergaan. 

 
Een is dak van golfplaat is de enige blijvende oplossing.  

 
Wacht eens, de bewapening voor kolommen en het trappenhuis 

in het midden met zijn er toch al! Zo kan het dus ook worden: 

 
Dat mag wel zolang daar niet gewoond wordt. Zo krijgen we er 

straks, voor iets meer geld, een hele eet– en vergaderzaal bij. 
 
Jerry Jambeidu (18 jaar) en het schoolfonds: 
Jerry nam contact op 

met zijn oude school 

om trots te vertellen 

dat hij tot de univer-

siteit is toegelaten. 

Na onze JHS ging 

hij naar de Senior 

High School die nu 

gelukkig “gratis” is. 

Nu dus naar de universiteit om ontwikkelingsplanner te worden. 

Zonder ons schoolfonds was hij niet verder gekomen dan de 

lagere school van zijn dorp. Hij bedankt jullie. 
 
Even terug in de tijd: In september 2011 gingen we sponsors 

zoeken voor ruim 30 kinderen met ouders die geen schoolgeld 

konden betalen. Het was een gok maar het is goed afgelopen. 

We hebben genoeg sponsors gevonden om 43 kinderen naar 

school te laten gaan. We hebben ook vier weeskinderen op ons 

internaat gehuisvest. Die zijn volledig van onze zorg afhankelijk; 

naast schoolgeld ook eten, kleding en boeken. Daarmee is een 

gat in de financiering ontstaan. Wij van BELIRA zoeken hard 

naar nieuwe sponsors, vandaar de volgende oproep: 

Beste lezers van deze nieuwsbrief, help ons nieuwe sponsors te 

vinden. Voor €18 per maand kan er een kind van schoolgeld vrij-

gesteld worden. Meer of minder, of eenmalig.…elke bijdrage is 

goed besteed. Meer informatie via www.belira.org.  
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