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De school is eindelijk weer open. 

Alle scholen in Ghana moesten tien maanden dicht. Pas op 

18 januari mochten ze weer open. Eindexamenklassen 

mochten wel doorgaan en alleen voor hen werd nog wat 

schoolgeld betaald, schoolgeld is de enige inkomstenbron. 

Wij vroegen jullie hulp en kregen extra donaties (€2.600!). 

Zo konden we de vaste lasten betalen en de stafleden hel-

pen om deze moeilijke periode te overbruggen. 

Bijna alle kinderen weer terug. 

Tot onze grote opluchting zijn 480 van de 500 kinderen 

weer terug, aangevuld met 40 nieuwe kinderen. Dus 520 

nu. De school blijft maar groeien.  

Aanpassingen ivm Corona 

Klassen met 60 of meer kinderen kwamen we wel vaker 

tegen. Wij stelden het maximum op 40. Door Corona heeft 

de overheid ineens normen gesteld: de klassengrootte is nu 

ineens volgens landelijk voorschrift 24 maximaal! 

We moeten de grotere lokalen nu in tweeën delen.  

 
gelukkig is er veel ventilatie met fans en staan ramen altijd open. 

Corona in Ghana 
Goed nieuws: het aantal doden (691) is slechts 2½% van 

wat we hier meemaken en het aantal besmettingen (88.000) 

is maar 4½% vergeleken met Nederland*. 

Ghana heeft, als eerste Afrikaans land, eind februari 

600.000 dosis vaccins gekregen. 

Slecht nieuws: er is grote weerstand tegen het vaccin. 

Voorlopig nog geen probleem omdat er meer mensen zijn 

die wel een prik willen dan dat er vaccins zijn. Maar op 

den duur kan het wél een probleem worden. 

Beetje goed nieuws: het groen profiteerde volop van de 

schoolsluiting. Zie foto helemaal      bovenaan. Gras en 

bomen op de campus zijn flink gegroeid. Dat helpt tegen 

de erosie en de modder, de hitte en het stof. De bomen zijn 

nu zo stevig dat tegen spelende kinderen bestand zijn. 

Het wordt zeer “lommerrijk”. 

 

* gebaseerd op data van de befaamde Johns Hopkins University of Medicine 
 

Inspectie op bezoek. 

Inspectie is nodig al draagt de overheid nauwelijks bij aan 

onze private school. Ze stuurt wel minstens ééns per jaar 

haar inspecteurs. Begin januari kwam de schoolinspectie 

een kijkje nemen, met het oog op de komende heropening. 

Grote lokalen moesten meteen opgesplitst worden. 

Het oordeel was behoorlijk positief: vooral de WC’s in het 

nieuwe toilethuis werden bewonderd (er is daar een aparte 

schoonmaakster voor in de weer ). Ook de school kreeg 

hun goedkeuring; schoon en netjes. Wel mocht het gebouw 

een verfje hebben; dat is inmiddels gebeurd. De keuken 

werd als primitief beoordeeld, maar kon er nog mee door. 

Internet platform voor oud-leerlingen (alumni)  

een paar facebookvrienden (hier alleen met hun voornaam) 

 
Wij vroegen een populaire ex-leraar om een facebook-

pagina te maken voor de alumni en het eindexamenfeest 

alsnog te organiseren. Dat feest was afgelast in verband 

met de Corona. Onder het eten zijn zoveel mogelijk mo-

biele nummers verzameld. De pagina staat direct op 40 

leden. Het is hét exclusieve platform voor oud-leerlingen. 

Hoofddoel is dat ze elkaar in de toekomst kunnen helpen. 

Voor de school is het makkelijker om een reünie te orga-

niseren om zo de onderlinge band te versterken. Het komt 

vaak voor dat alumni, als ze in goeden doen komen, hun 

oude school gaan ondersteunen. En wij hopen enig inzicht 

te krijgen in hoe het met hen gaat en wat de school aan hun 

toekomst –en die van hun familie– heeft bijgedragen. 

Voedselbank vóór Kerstmis 
Van het de extra donaties is er vlak voor de kerst nog twee keer 

rijst, olie en blikjes sardines uitgedeeld. 

 



Tweede kinderopvang begonnen 
De school blijft verlies lijden. De kosten van het transport 

zijn veel te hoog en het eten (moet goed zijn) is te duur. 

Kids Palace compenseert deels het verlies van de Western 

Link School. Maar Kids Palace groeit uit zijn voegen. 

Daar darren nu 220 kinderen rond. Omdat Ghana weinig 

tot niets doet aan geboortebeperking is er genoeg emplooi 

voor een tweede kinderopvang. En ook dat zou geld 

moeten opbrengen. Er is een pand gehuurd op 10 minuten 

lopen vanaf de grote markt van Wenchi. Daar komen en 

werken veel moeders die dan makkelijk hun kind kunnen 

halen en brengen. 

Het geld voor de renovatie is voorgeschoten door de 

eigenaresse van het gebouw en zal via de daardoor 

verhoogde huur op termijn worden terugbetaald. 

De school is Head Start Academy genoemd (men houdt 

van grootse namen) om de peuters een voorsprong te geven 

in taal en sociale vaardigheden. Helaas is het nog geen 

“Head Start” geworden met nu nog maar 23 kinderen. 

Het Kids Palace heeft zo’n goede naam gekregen dat de 

ouders hun kinderen liever daar willen houden. 

We vertrouwen er op dat het aantal kinderen wel zal gaan 

toenemen. Ook zal, zeker nu we met kleinere lokalen 

moeten werken, in beide kinderdagverblijven een deel van 

de vijf– en zesjarigen worden ondergebracht.  

Zo zal de druk op het vervoer naar de Western Link School  

verminderen.

 

 

 
Het verwaarloosde pand is zo snel mogelijk opgeknapt.

 

U heeft lang moeten wachten op deze nieuwsbrief. De communicatie was mager omdat de school leeg was en stil stond. 

De berichtgeving ging dan ook met horten en stoten. Ik wijs jullie er op dat het nieuws wel regelmatig word bijgehouden op 

onze site Belir.org. Klik in ons hoofdmenu op  “NIEUWS” om tussen de nieuwsbrieven door (drie per jaar) op de hoogte te 

blijven. De rest van deze pagina gebruiken we nu voor de nieuwste plattegrond (foto april 2020) van Western Link. 

 

 

 

 

 
 1 toegangspoort 

 2 portier/beveiliger 

 3 winkeltje 

 4 ereplatform 

 5 dak bij zon en regen 

 6 internaat 

 7 pad naar sanitair  

 8 urinoirs 

 9 toiletgebouw 

10 watertoren, douches 

11 eetzaal 

12 onderwijzerswoning 

13 keuken 

14 voetbalveld 

15 DE SCHOOL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


