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Corona in Ghana (zie vorige nieuwsbrief)
Vorige keer schreven we dat het met de Covid in Ghana
erg meeviel. Dat is nog steeds zo. Het virus lijkt wel verdwenen en wordt dus vergeten. De Deltavariant ligt echter
op de loer. Deze virusvariant is twee keer zo besmettelijk,
maakt je dubbel zo ziek en pakt nu ook de jongeren. Met
een bevolking van gemiddeld 20! jaar zullen de ziekenhuizen dit niet aankunnen. Met slechts 1,33% gevaccineerd is
het irreëel te denken dat Ghana de vaccins op tijd krijgt en
dan nog in staat is om dat uit te rollen. Delen van Afrika
komen in situaties zoals we die al zagen in India.

Jubileum 10jarig bestaan uitgesteld.
10 jaar geleden op 1 september opende de school. Het
fundament was al gelegd voordat wij goed en wel konden
onderzoeken wat de kansen waren. Maar het werd een
groot succes. En dat mag gevierd worden!
Wenchi is inmiddels voorzien van een groot festivalterrein.
De meeste leerlingen en onderwijzers komen uit Wenchi.
Op dat terrein hadden wij in augustus de manifestatie
gepland. De lokale overheid heeft het verboden. Met
duizend of meer bezoekers is dat door de Covid te gevaarlijk. Wij verplaatsen de jubileumviering dus naar januari en
we hopen daar dan bij te zijn.

Het lerarencorps staat rond onze directeur, links de headmaster

Nog belangrijker is het team. In Ghana is er een overschot
aan onderwijzers. In 2011 was het aannemen van zo’n 30
leerkrachten geen probleem. Maar daarmee heb je nog
geen team. Personeel kwam en ging . Wij zagen bij onze
bezoeken in 2012, 2014 en 2020 steeds nieuwe gezichten.
Hij ziet dat er een sterke teamgeest is ontstaan. De leraren
werken met plezier en ze zijn trots op Western Link.
Ze willen niet meer weg om te gaan werken bij het openbare gratis onderwijs ook al krijgen ze daar beter betaald.
Na drie schoolhoofden, die elkaar snel opvolgden omdat ze
het niet goed genoeg deden, is er nu al zes jaar een headmaster die stabiliteit brengt en is er nu een goede administrateur, betrouwbaar en accuraat is.
Kortom, de school staat als een huis.

Meisjes Internaat

aankondiging op ons facebook voor alumni (ex-studenten)

De school is weer begonnen.
Het schooljaar 2021-2022 is 30 augustus begonnen. Onze
directeur, die voor de voorbereidingen van het jubileum
naar Wenchi kwam, heeft veel tijd aan de school besteed.
Hij constateert dat het steeds beter gaat. Het onderhoud
(dat in Ghana altijd op de laatste plaats komt) krijgt steeds
meer aandacht. Als voorbeeld: de eerste waterpomp werd
gewoon gebruikt tot hij kapot ging maar de huidige wordt
regelmatig uit de grond gehaald, gedemonteerd, gereinigd
en weer teruggezet. Ook de watertank wordt maandelijks
van zijn toren gehaald en van binnen gereinigd.
Het groen wordt onderhouden en zwerfafval opgeruimd
.

We hebben al eerder geschreven over ons internaat. Dat
biedt 40 plaatsen voor 20 jongens en 20 meisjes. Overdag
zitten zij natuurlijk op school. ’s Avonds krijgen de eindexamenklassen huiswerkbegeleiding in de school en ’s
nachts slapen ze in het Internaat met vier slaapzalen waarin elk tien bedden staan. ’s Nachts is er altijd toezicht maar
het is zeer wenselijk dat slaapzalen van de jongens en die
van meisjes elk een apart gebouw hebben. Daarnaast is het
goed dat we meer leerlingen op het internaat kunnen toelaten. Er wordt geen reclame gemaakt en toch is er een
lange wachtlijst. We zien graag dat er meer meisjes via het
internaat kans krijgen hun eindexamen te halen en door te
stromen naar het hoger onderwijs. Thuis worden ze, meer
nog dan de jongens, met zorgtaken belast.
De roep om een apart boarding house voor meisjes wordt
steeds sterker. Daar zijn nu plannen voor gemaakt, ruimte
is er genoeg, de kosten worden geraamd op € 22.000.
Het ontwerp-bouwrapport ligt klaar.

Het internaat en de school opgeknapt
Nadat het plafond van het internaat was beveiligd met een
echt dak moest nog wel de afgebrokkelde binnenkant worden gestukt en moesten verroeste fans worden vervangen.

Juist het terrein vóór de school wordt het meest belopen en bespeeld dus gras is daar kansloos.
De school heeft nu een looppaden plan bedacht; Te
beginnen met paden die kinderen en bezoekers nu al
nemen. Er zullen ook er voorschriften moeten komen
zoals Niet op het gras lopen en Alleen bij de schommels en wippen mag buiten de paden gelopen worden.
De belangrijkste route, die van de school naar het
toiletgebouw, is er al. Er komen nu grindpaden bij
naar alle belangrijke plekken op het terrein en de rest
van het terrein wordt aangevuld met (stevig) gras.
Schoolmaaltijden

De hele school is weer eens geverfd en het internaat ook

Op een vergadering met de ouders —die altijd massaal
bezocht wordt— was er een heftig debat over de kwaliteit
van het eten en bijdrage van de ouders. De ouders willen
dat de kinderen meer en beter eten krijgen, de school moet
op de maaltijden al flink toeleggen. De prijzen stijgen.
De ouders willen echter niet meer bijdragen dus jammer
genoeg nog is er nog geen oplossing. Die ene cedi (€0,14)
die de school per maaltijd extra vroeg werd afgewezen.
Het belang van schoolmaaltijden vraagt enige toelichting:
het klassieke broodtrommeltje zoals wij dat kenden bestaat
daar niet. Soms is de warme maaltijd de enige maaltijd
voor het kind. Vaak is de maaltijd een belangrijke reden
om het kind naar school te laten gaan. Jammer van die ene
cedi want voor elke cedi die je uitgeeft aan het eten voor de
kinderen krijg je (economisch gezien) drie cedi terug.
Naast betere gezondheid en “beter bij de les blijven” neemt
bijvoorbeeld het vroegtijdig schoolverlaten vooral bij
meisjes met 15% af. Trouwens, de lokale economie profiteert ook nog van de hogere omzet.

Het schoolplein kan beter.

Zie het School Feeding in Ghana - Investment Case - Cost
Benefit Analysis Report van het UN World Food Programme.

Deze kosten/baten analyse belooft wel toekomstige
baten maar de ouders moeten nú zien rond te komen.
de kale stoffige vlakte, vlak voor de school

Hoewel het terrein tijdens de Covid-sluiting steeds
groener werd is de strijd tegen stof (in de droge tijd)
en modder (in de natte tijd) nog lang niet gewonnen.

Sorry voor de verlate nieuwsbrief. Het weinige nieuws
komt van onze directeur, net terug uit Wenchi. Het
gaat erg goed met de school. Die vaart nu op routine.
Fijn om te horen. Geen nieuws is goed nieuws.
Dit biedt hier ruimte voor thema’s zoals hierboven.

