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Corona en het eindexamen.

Corona wereldwijd dus ook op de Western Link
School en het Kids Palace. De school moest 16 maart
sluiten. We verwachten dat we begin september weer
open mogen gaan.
De eindexamens moeten van de regering doorgaan.
Op 6 juli (12 lesweken later) is de JHS 3 weer begonnen, uiteraard in Corona-opstelling. We hopen dat de
26 kandidaten goed voorbereid kunnen worden.
De examens zijn gelukkig verzet naar half september.

Er komen steeds meer examinandi. Negen docenten
blijven in touw om er weer een succes van te maken.

---- juli

2020

huishouden. Of door op het veld of op de markt mee
te moeten helpen en zo weer “onmisbaar” worden.
Corona, geld en eten.

School dicht? Dan stoppen de ouders het schoolgeld.
Ze zijn vaak door de corona-maatregelen geheel of
gedeeltelijk hun inkomsten kwijt en moeten ook nog
de kinderen thuis te eten geven in plaats van op
school. Gelukkig heeft een bevriende familie uit
Wenchi, ook nu weer hulp geboden; in het nu lege
Kids Palace is een voedselbank gestart.
Tot eind juni was er in
onze regio nog maar één
coronapatiënt; nu zijn er
ineens 58 zieken.
Mensen uit Accra en
andere grote steden
vluchten naar het platteland en nemen zo het
virus mee.
58 gevallen lijkt weinig
maar aan één vonk heeft
een explosie genoeg.
Een nieuw dak op het Internaat.

Na al die narigheid toch nog wat goed nieuws:
het internaat heeft eindelijk een goed en veilig dak.
Het poreuze betonnen plafond, zwaar doorregend,
stond op instorten. Enkele sponsors sprongen bij en in
no time was het dak klaar. Belangrijk, want daar slapen nu de eindexamenkandidaten die ook ’s avonds
extra les krijgen volgens een strak schema. Er was
helaas geen geld meer voor de rode verf. Het zilverglanzende golfplaat wordt op den duur dus roestbruin.

Corona en de rest van de kinderen.

De kinderen lopen door de sluiting natuurlijk een leerachterstand op. Net als in Nederland missen ze ook
hun vriendjes en de regelmaat. We zijn ook bang dat
veel ouders het schoolgeld niet meer kunnen opbrengen door het wegvallen van hun inkomsten en
doordat de kinderen weer opgeslokt worden door het

We hopen op extra donaties ► NL 45 INGB 0009 4709 69
voor de voortzetting van de voedselbank in Kids Palace.

