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Corona en Eindexamen. 

Corona is wereldwijd dus 

ook op de Western Link 

School en op de twee 

kinderdagverblijven. 

De eerste schrik is over: 

vergeleken met ons land 

vallen de cijfers in Ghana 

erg mee. Bij ons is het aan-

tal besmettingen en sterf-

gevallen (per 1.000.000 

inwoners) 40 keer hoger. 

In de kaart hierboven heeft Ghana en miniem rood stipje. 

Hoe de Covid Omicron variant in Ghana zal uitpakken is 

nog niet te zeggen. Op 1 december werd die mutatie voor 

het eerst aangetroffen bij een vliegtuigpassagier. 

Alle scholen zijn weer open, zij het met inachtneming van 

de nodige maatregelen. Door de sluiting van ruim een jaar 

waren er ook aanpassingen nodig. Eindexamens bijvoor-

beeld werden 3 maanden opgeschoven naar half november. 

 
Hier eindexmnklas 3B van de Junior High.  

De uitslagen komen waarschijnlijk pas na de kerst binnen. 

We gaan er vanuit dat alle eenenveertig geslaagd zijn. De 

school stuurt alleen kinderen die in proefexamens hebben 

bewezen dat alle kans van slagen hebben. 
 

“Kids Palace” en “Headstart Academy”. 

In Wenchi heeft Western Link nu 2 kinderdagverblijven. 

Kids Palace (vanaf 2014) rendeert en vangt deels de verlie-

zen van de school op. Headstart (vanaf 2020) begint na 

aanvankelijk verlies nu quitte te spelen. Deze voorschoolse 

opvang moet de baby’s, kleuters en peuters een voorsprong 

(head start) geven. De kinderen, te klein om met de school-

bus mee te gaan, worden door de ouders gehaald en ge-

bracht. De ouders willen dat de 1e groep (6–7 jaar) nu ook 

in districtshoofdstad Wenchi blijft. Kids Palace heeft hier 

nog ruimte voor. Western Link School krijgt daardoor ook 

meer ruimte en minder kinderen in de bus. 

Verkiezingen, lessen in democratie. 

In 2014 maakten we een school prefect verkiezing mee. 

Dat ging nogal simpel en informeel met handopsteken en 

hard klappen en juichen. Nu is er een heel circus van ge-

maakt met affiches, stembiljetten, zelfs stemhokjes. Er zijn 

wel 16 verschillende functies. Voor de belangrijkste func-

ties is er één voor de meisjes junioren en één voor de jong-

ens junioren, beiden met een assistent. De belangrijkste 

functies zijn die van de girls prefect en boys prefect van de 

onderbouw en de bovenbouw. Met z’n achten vertegen-

woordigen zij alle leerlingen en praten mee over het eten, 

het vervoer, de pauzeduur e.d. Er zijn ook nog prefects die 

op de netheid van het terrein moeten letten, op de disci-

pline of de sportdeelname. Zie ook de film op facebook1. 
 

 
Leerlingen krijgen uitleg over de stemprocedure. 

 

     
Mogen de jongens ook op de meisjes stemmen en andersom? 

De stemmen worden 

geteld en nog eens ge-

teld door de leden van 

het stembureau onder 

toeziend oog van twee 

inspectrices van de ge-

meente Wenchi. Tja, dit 

is Ghana en niet de VS!  

John Hopkins University (pijlen later toegevoegd) 



Start met de bouw van het meisjesinternaat. 

We wachten in spanning op antwoord van onze belang-

rijkste subsidiegever. Intussen zijn de 1.500 euro die we 

van onze vaste sponsors mochten ontvangen al gebruikt om 

bouwstenen van te laten maken. Niet alleen in het westen 

stijgen de prijzen van grondstoffen en transport, in Ghana 

zelfs nog sterker. Daarbij komt nog dat de met de hand 

geperste stenen een lange tijd nodig hebben om goed uit te 

harden. Dus zodra de toezeggingen binnen zijn, zijn de 

stenen droog en kan de fundering alvast gelegd worden. 
 

  
Hierboven de bijna droge stenen en de nog natte stenen. 

Ze worden gemaakt met de pers hier midden vooraan. 
 

  
We lopen misschien te hard van stapel maar hier is het 

meisjesinternaat (met douches) in de luchtopname van de 

school alvast ingetekend in de rode ellips. Om een idee van 

de schaal te geven: tussen het jongens– en het meisjes-

internaat komt een afstand van ruim 100meter.

Tweede poging om het 10-jarig bestaan te vieren. 
 

  
We vertelden al in nieuwsbrief 32 over de Facebook-

pagina voor de ex-studenten (zoek in Facebook naar 

Western Link Alumni). Daarin is nu aangekondigd dat die 

viering alsnog in januari gepland is. Belira wordt vertegen-

woordigd door de voorzitter en de secretaris van het 

bestuur. Ook nu kan Covid weer een spelbederver zijn. 

We gaan toch. De reis is al geboekt2 en er valt veel te doen. 

En we willen graag de onderwijzers, de staf, de kinderen 

en de vrienden die wij in het dorp gemaakt hebben weer 

terugzien. Dat is op zich al reden genoeg. 

 

Kerstgratificatie voor de onderwijzers. 

De school werd zwaar getroffen door de Covid. Door jullie 

geld konden we de stafleden in ieder geval een beetje 

steunen. We hebben bekeken of we in verband met de kerst 

iets konden doen. De school heeft voor de gebruikelijke 

kerstgratificatie nu nog geen geld. Gelukkig kregen we 

extra donaties omdat een van onze sponsors afscheid 

vierde van zijn werk en geld voor BELIRA vroeg in plaats 

van cadeaus. Goed idee! 

We kunnen mede daardoor de tachtig onderwijzers elk een 

envelop met 753 Ghana Cedis geven (ruim elf euro). 

Hopelijk blijft de school dit jaar open zodat BELIRA in 

2022 voor deze toelage niet meer hoeft bij te springen.  
 
1
 Er staat er een film over de verkiezingen op facebook.  

  Ga naar foto en film pagina van www.belira.org. 

  Helaas lukt dit nu nog alleen voor facebook-gebruikers. 
2
 alle reis– en verblijfkosten worden uit eigen zak betaald. 

3
 dat komt gemiddeld neer op 10 % van hun maandinkomen. 

http://www.belira.org/

