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In juni hebben wij jullie laten weten dat de eerste 2 toiletgebouwen overgedragen waren aan de lokale
bevolking. Ook het laatste toiletgebouw is inmiddels af en wordt vanaf november gebruikt. Na twee jaar
werken aan sanitair gaan we ons nu weer grotendeels richten op de lesmaterialen daarnaast is er van 2
scholen het verzoek gekomen om een waterput te slaan.

Lesmateriaal voor 2.000 kinderen
Het project voor het lesmateriaal gaat onder de naam “Lesmateriaal” van start. Ons doel is om aan 5 scholen
met ongeveer 2.000 kinderen het volgende te leveren: 2.000 pennen en potloden (voor de bovenbouw), 1000
leitjes en krijt (voor de onderbouw), 12.000 schriften en 6.000 leesboekjes (gecombineerd Ghanees en Engels).
Daarnaast ook ondersteuning aan leerkrachten. Tijdens ons bezoek afgelopen maart hebben wij wat
voorbeelden van schriften en boekjes gekocht. Het schrijfschrift zal een ieder bekend voorkomen, de
leesboekjes in het Ghanees juist een hele uitdaging om te lezen.
Waterput
Voor het boren van de put hebben we een specialistisch bedrijf nodig. Deze moet wel vanuit de hoofdstad Accra
komen. De materialen zijn over het algemeen te kopen in Kumasi, een stuk dichterbij dan Accra. Het materiaal
betreft o.a. een pump en een opslagtank.
Financiering van het lesmateriaal en de waterputten
De kosten van het geheel bedragen € 25.500 Dit project wordt aangemeld bij Wilde Ganzen en na goedkeuring
zal een subsidie van 50% bovenop uw donatie beschikbaar komen. Uiteraard kunt u ons door middel van
donaties ook weer helpen om het project te realiseren.
Uw gift is fiscaal aftrekbaar
Wist U dat wij een ANBI-verklaring hebben, wat betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn? De belasting
heeft hier wel regels voor opgesteld. U kunt uw donatie ook via een periodieke gift doen. U legt dan in een
onderhandse akte van schenking vast dat u jaarlijks een gift doet. Uw gift is in dat geval voor 100% aftrekbaar.
Een dergelijke overeenkomst hoeft niet meer via een notaris en wij kunnen u de tekst sturen. Neem voor meer
informatie contact met ons op.
Alvast hartelijk dank voor uw steun en fijne feestdagen gewenst!

Met een vriendelijke groet,
Jan en Carla Bras
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