Nieuwsbrief Nr 29 ---- WESTERN LINK EDUCATIONAL COMPLEX ---- maart
Werkbezoek aan het Western Link Educational Complex.

Na zes jaar intensief contact via Internet werd het hoog tijd
en was er genoeg gespaard voor een werkbezoek*. We
wilden natuurlijk ook het nieuwe externe toiletgebouw zien,
de docenten en staf terugzien en kennis maken met de
nieuwe docenten. Na zes jaar heeft het meubilair wel
geleden onder het intensieve gebruik. De gebouwen van het
Kids Palace en de grote school zien er nog goed uit en de
vorig jaar aangeplante bomen maken het terrein nu al veel
vriendelijker schaduwrijker. Sommige kinderen die we in
2012 en 2014 hadden leren kennen en die intussen al in
andere steden verder studeren, kwamen ons opzoeken.
Dat was een fijn en soms ook een emotioneel weerzien

2020

HET NIEUWE TOILETGEBOUW.
De onderwijsinspectie maakte al jaren bezwaar tegen de onhygiënische situatie van de toiletten in de schoolgangen.
WereldWijd voor Kinderen schoot ons voor de derde keer te
hulp en bood aan de helft (5.000) te betalen. De andere helft
werd gevonden door de opbrengst van twee jubilea (3.000),
en de adventsactie van vorig jaar (1.000). Het restant (en de
eventuele overschrijding) komt van een Ghanese familie
oorspronkelijk afkomstig uit Wenchi (vlak bij onze school).

Wij zagen ook het Kids Palace (KP) voor het eerst in vol
bedrijf. Dat KP, dat wij zagen als een aardig experiment,
heeft diepe indruk gemaakt. Driehonderd peuters en kleuters
krijgen goed onderwijs en goed te eten. En het Kids Palace
compenseert deels de verliezen (vooral op transport en eten)
van de Western Link Primary School en Junior High*
Het lekke “dak” van het internaat was wel een domper.
Na zes regenseizoenen is het zo slecht geworden dat er snel
een golfplaten dak moet komen. De regentijd begint weer.

Het gewicht van het doorweekte beton maakt de slaapzalen
gevaarlijk. Het dak dreigt te bezwijken. We hebben de
begrote €2.800 voor de bouw al toegezegd terwijl het meeste
geld nog ontbreekt. De bouw is al gestart, de regentijd ook.
We hopen op extra donaties ► NL 45 INGB 0009 4709 69
HET JAARLIJKS SPORTFESTIVAL

Ons werkbezoek viel samen met het sporttoernooi tussen de
scholen uit de buurt. Firma Groot&Evers heeft voor de 2e
keer voetbaltenues geschonken waardoor de junioren, de
senioren en ons meisjesteam schitterden op het stoffige veld.
Hun nog smetteloze outfit heeft zeker bijgedragen aan de
eindoverwinning: onze senioren werden kampioen!

Eigenlijk zou BELIRA het toiletgebouw feestelijk in gebruik nemen;
dat lukte nét niet. Het gebouw is klaar
en ziet er leuk uit. Links en rechts zijn
er vijf hurk toiletten met doorspoeling.
Alles is fraai wit betegeld zodat het
dwingt tot schoonhouden. Tegen de
tijd dat je dit leest is de betegeling
klaar en zal alles functioneren.
De school zal het pad er naar toe
bekostigen. Dit past in het plan om
door de aanleg van vaste paden om de
erosie tegen te gaan en modder en stof
uit de lokalen te weren. Het vuil hier komt nog van ↑cementresten↑
* Bestuursleden krijgen geen vergoeding, dus ook geen reiskostenvergoeding.
* het Western Link Educational Complex (WELEC):
Scholen in Ghana volgen het Engelse model:
Nursery, Kindergarten, Primary school, de Junior High en ten
slotte de Senior High. Pas daarna wordt er op basis van eindexamens gesplitst tussen hogere en lagere opleidingen.
Op dit moment zijn de afdelingen 1 en 2 gevestigd in het stadje
Wenchi zelf en 3 en 4 in Nkonsia, 6 km verderop.
1. Nursery, 1–3 jaar, kinderdagverblijf, kinderopvang,
2. Kindergarten 4–5 jaar, zoals de kleuterschool,
3. Primary School 6–12 jaar, zoals de lagere school,
4. Junior High 12–15 jaar vervolgonderwijs.

De achterkant van onze nieuwsbrief blijft meestal leeg maar nu niet. We gebruiken die ruimte nu voor het verhaal van de ambulance.
Geef deze nieuwsbrief eens door aan je vrienden, familie en kennissen. Misschien willen zij ook meehelpen.

BELIRA Ambulance van 2003 tot heden.
Voordat BELIRA in 2011met WELEC begon stuurden we hulpgoederen naar deze streek, vooral 2e hands computers. Maar ook een ambulance. Die werd geschonken aan het Holy Family hospitaal in Berekum omdat we
bij een bezoek aldaar hoorden dat ze nog nooit een ambulance hadden gehad. Mensen stierven op weg naar het
ziekenhuis, soms in de taxi, soms achterop de fiets.
De onderminister van Binnenlandse Zaken heeft het voertuig feestelijk overhandigd. Achteraf denken wij dat
deze dignitaris met het oog zijn herverkiezing veel credits heeft opgeëist en de rol van BELIRA heeft verhuld.
Dat heeft hem niet geholpen en op een bedankbriefje na, hoorden wij niets meer van het hospitaal. Niet erg, als
de ambulance maar goed zou worden gebruikt*.
Toen we toevallig in Berekum moesten zijn, gingen we toch maar even kijken of die ambulance na 17 jaar nog
in gebruik was. “Die is vast gecrasht en gesloopt, gestolen of doorverkocht als lijkwagen*” zo dachten wij.
Onze vreugde was groot toen wij zagen dat hij keurig onder een afdak geparkeerd stond en er nog piekfijn
uitzag. Zelfs ons Belira logo stond er overgeschilderd dus leesbaar op. Onze aanwezigheid bleef niet
onopgemerkt want de hoofdzuster kwam even kijken wie of wij waren. Ook voor haar was de verrassing groot
en ze wilde ons eindelijk zelf kunnen bedanken. De chauffeur kwam er ook bij en liet ons horen hoe mooi de
motor nog liep. We moeten van Sister Reena beslist terugkomen om feestelijk onthaald te worden.

Linksboven een foto van de presentatie van de ambulance op het Kwaku festival van Amsterdam Zuidoost en de
overhandiging aan de Ghanese Ambassadrice. Daaromheen artikelen uit de grootste kranten van Ghana.
Hieronder onze ontmoeting met hoofdzuster Reena en de chauffeur van de ambulance.

* Ambulances worden vaak als lijkwagen gebruikt vanwege een maas in de wet: lijkwagens moeten na elk transport
ontsmet worden; dat is duur. Dat geldt gek genoeg niet voor ambulances die ook wel eens doden vervoeren.

