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School viert 10jarig bestaan. 

Ter gelegenheid van het10-jarig bestaan heeft het bestuur 

van BELIRA de school bezocht. Het was goed om de 

contacten met de school en de leraren weer aan te halen en 

te zien wat er in de afgelopen twee jaar tot stand gebracht 

is. Heel wat! 

Het onderhoud van de school, zowel van de gebouwen als 

van het terrein was zichtbaar beter, het goede organisatie-

niveau kwam tot uiting bij de feestelijkheden voor dit 

jubileum; de docenten vormen een hecht team.  

Het enthousiaste weerzien met de kinderen was hart-

verwarmend. 
 

Een spetterend feest. 

Achter het banier en onder het motto (zie foto boven)  

”Overcoming Life’s Challenges: Quality Education, a Sustainable Weapon” 
marcheerden de kinderen door Wenchi om aandacht te 

vragen voor dit feest. Inderdaad, onderwijs is dé motor van 

ontwikkeling. Op de achterkant staan meer feestfoto’s. 
 

Eindelijk een eigen internaat voor de meisjes. 

Wij waren er ook om nog een reden: Een plan uit 2014 

werd werkelijkheid. Telkens andere prioriteiten zoals 

drinkwater, elektriciteit, stormschade herstellen en deug-

delijke toiletten; telkens dus weer uitstel. Maar nu konden 

we op het feest aankondigen dat 

er echt een eigen internaat voor 

de meisjes komt. Morgen start de 

bouw al! De aankondiging werd 

ontvangen met groot applaus. 

De volgende ochtend mocht de 

voorzitter de traditionele “sod 

cutting” verrichten. Het gebouw 

komt aan de rand links van de 

school te staan. 
 

 
 
Verscholen achter een rij schaduwgevende acacias komt 

het nieuwe internaat. Het witte toiletgebouw op de achter-

grond is in 2020 ook al voor de helft werd gefinancieerd 

door WereldWijd voor Kinderen. Het is een mooie plek en 

juist daar, dichtbij de toiletten blijven de aanlegkosten voor 

water, riool en elektriciteit laag.

School Prefects. 
 

 
Wij wilden graag eens met de leerlingvertegenwoordigers 

praten; zie onze vorige nieuwsbrief. Daartoe werd een 

uitgebreide lunch met hen georganiseerd. De prefects 

hadden het goed voorbereid en hadden vragen zoals “hoe 

staat het met de discriminatie in uw land?” of “zijn er 

goede scholen”. Behalve vragen hadden ze ook kritiek. 

Zo is het water soms niet lekker. Navraag leert dat de 

watertank vaker zou moeten worden schoongemaakt.  

Er zou een gebedsruimte moeten komen voor de 

islamitische leerlingen. Meer en betere schoolbussen, 

bestrating van de paden (modder bij regen en stof in de 

droge tijden). Meer PC’s, een bibliotheek etc. 

School prefect zijn betekent veel: hun achterban wil 

resultaten! 

Ze hebben ook specifieke verantwoordelijkheden zoals 

voor de netheid van het terrein, voor de gezondheid, de 

sportdeelname en de discipline. 

“Kids Palace” en “Headstart Academy”. 

Het Kids Palace (vanaf 2014) werd veel te vol. Daarom is, 

elders in Wenchi, de “Headstart”o pgericht. Dat begint nu 

quitte te spelen; de klasjes worden voller. Driekwart van de 

peuters stroomt door naar de grote school. 

Western Link is dus voor kinderen van 2 tot 18 jaar. 

  
Zorgen. 

De wegen worden steeds slechter waardoor de bussen veel 

schade oplopen. De prijzen van grondstoffen en vooral 

brandstof (dus transport) waren al flink aan het stijgen. 

Daar komt de oorlog in de Oekraïne nog bovenop. 

In Africa dreigt een voedselcrisis omdat de prijzen van 

graan en kunstmest explosief stijgen. De inflatie in Ghana 

verdubbelde afgelopen jaar al van 8% naar 16%. 



 

 
Overzicht van het feestterrein
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Het bestuur verschijnt op verzoek in traditionele kledij 


