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De 45 kinderen die schoolgeld krijgen dankzij uw bijdragen 

 
 
Collecte in in de Boskapel van Nijmegen:  

Wij (BELIRA) mochten na 

de mis over ons werk vertel-

len. Vier weken, (Advent, de 

aanloop naar Kerstmis), 

stond er een aparte collecte-

bus in de kerk. Opbrengst: 

ruim € 1.000 Een record 

volgens de pastor . Bedankt! 
 

Negen naaimachines: 

 
 
De naaimachines zijn opgenomen in de praktijklessen. 

We hopen dat sommige kinderen ontdekken dat ze best wel 

kleermaker willen worden. Nu is het in Ghana heel gewoon 

dat jongens en mannen ook met naaimachines werken. 

Kleren maken en repareren is er “genderneutraal”. 

 
Stof tot nadenken: 

Nu de aangetaste kale cement-

vloer van de bovenverdieping 

is betegeld wordt duidelijk 

welke voordelen dit heeft. 

Een tegelvloer is sneller en 

makkelijker schoon te maken 

dan een vloer van ruw cement. 

En het  is véél hygiënischer. 

Daarom heeft de school zelf 

nog twee lokalen van de jong-

ste leerlingen (de grootste knoeiers) betegeld. De rest komt later. 

Die betegeling toont wel een groeiend probleem: stof !!

 
Na zeven jaar is het terrein zo intensief belopen dat het gras 

grotendeels weg is. Dat is op de foto hierboven goed te zien. 

Gevolg: modder (in de zomer) en stof (in de winter). Het stof 

wordt door de schoenen en kleren van de kinderen mee naar 

binnen gedragen en het dwarrelt en stuift over de tegelvloeren. 

De aanplant van bomen helpt wel wat maar niet voldoende. 

Bomen houden de grond vast* en door hun schaduw gaan ze de 

verdere uitdroging van de grond tegen. 

Er zijn er nu 40 geplant. Gelukkig groeien ze hier tamelijk snel.  

We puzzelen we over betere en toch betaalbare oplossingen maar 

we er nog niet uit. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. 

*Omdat het terrein licht helt(zie foto in de kop), stroomt regenwater altijd  van 

   rechts naar links. Zo spoelt vruchtbare grond weg en ontstaan diepe geulen 

   waardoor het steeds erger wordt. 
 

 
 


