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Eindexamenfeest voor onze Junior High School. 

 
 
In 2014 slaagden de 10 leerlingen van de eerste eindexamenklas 

met glans. En dat blijft zo doorgaan. Het aantal leerlingen dat dit 

jaar de eindstreep haalde is 22. De goede reputatie van de school 

zorgt voor een gestage groei van leerlingen die na de Junior High 

School (JHS) willen doorstromen naar de Senior High (SHS). 

Onder de huidige regering is de SHS “gratis” dus vrij van school-

geld. Maar de ouders moeten natuurlijk wel de boeken, school-

reisjes, uniformen e.d. betalen. 
 

Vijftig jaar vriendschap gevierd: 

De voorzitter en secretaris van Belira vierden dat ze al vijftig jaar 

bevriend zijn. Dat werd groots gevierd. Zij vroegen familie en 

vrienden om geld voor de school in plaats van cadeaus: € 2.600! 

Dat geld kunnen we goed gebruiken voor onze nieuwe plannen: 

 een echt dak op het huidige gemengde internaat,  

 een apart toiletgebouw en 

 een apart meisjesinternaat. 

 Een dak op het huidig internaat. 

 
Vorig jaar stond deze tekening al in de nieuwsbrief. Omdat er 

geen 2
e
 etage mag worden gebouwd wegens de nabije hoogspan-

ningskabels, is er nog steeds geen goed dak. Ghana is te heet 

voor de teer waarmee wij onze hier platte daken dicht maken. 

Een golfplaten dak is de enige oplossing. Dan wel een dak op 

palen want zo krijgen we een simpele overdekte vergaderzaal. 

 

 Een extern toiletgebouw. 

  
De huidige toiletten zijn in de trappenhuizen opgenomen. 

De stank dringt door in de lokalen. De onderwijsinspectie 

maakt al jaren bezwaar tegen deze onhygiënische situatie. 

De foto hierboven toont een dergelijk huisje met 8 toilet-

ten, 4 voor meisjes, 4 voor jongens. Zoiets wordt het. 

 een apart meisjesinternaat. 

In het huidig internaat slapen jongens en meisjes in slaap-

zalen ter weerszijden van het centrale trappenhuis (zie 

schets linksonder). De kinderen van de JHS gaan in die die 

fase puberen. De staf, en zij niet alleen, vragen om een 

betere scheiding. Bovendien is er een wachtlijst voor het 

internaat dus zijn er extra slaapzalen nodig. Van het hui-

dige boarding house blijven 3 zalen voor de jongens en één 

zaal voor de nachtploeg. Voor de meisjes komt, als het 

lukt, een nieuw boarding house met 3 slaapzalen. 

Onze prioriteit van plan , ,  is  het , het meisjes-

internaat. Maar de fondsenwerving bepaalt waar we mee 

beginnen. We zijn daar al mee bezig.  
 

De grote stap naar de basisschool. 

In augustus is feestelijk afscheid genomen van 

de kinderen die van de kindergarten (van Kids 

Palace) zijn overgegaan naar de eerste klas van 

     de 

Western 

   Link 

  School. 

Zoals ook hier gebruike-

lijk is, wordt dit met veel 

pracht en praal gevierd. 
 
De kinderen verkleden 

zich in folkloristische 

kostuums en ze paraderen 

over het plein voor het 

kinderdagverblijf. 

De koning, wordt vooraf-

gegaan door trommelaars 

en de dragers van zijn 

parafernalia (zwaard en staf). De jongetjes op de blauwe stoeprand 

spelen hier de rol van die dragers (zie foto ).

 


