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Beste donateur,
Wat later dan u van ons gewend bent, ontvangt u hierbij een laatste update over het project 2016 en onze
plannen voor 2017 en 2018.
Zoals we in september hebben vermeld, zijn de schriften en fonetische boeken al uitgedeeld. Nu zijn ook de
waterinstallaties bij de Banda Ahenkro Methodist School en Dorbor Primary School opgeleverd.
Aan de meubelen wordt gewerkt, al kampen we daar met een tegenvaller: er is te weinig hout. Levering zal dus
pas het komende jaar gaan plaatsvinden. De 400 tot 600 meubels worden dan verdeeld over enkele scholen.
Project 2017 en 2018
Vanuit de gehele regio krijgen we aanvragen voor steun en net als de voorgaande jaren moeten we keuzes maken.
De vragen variëren van basismaterialen, waterinstallaties, schoollokalen en toiletgebouwen en alles wat
daartussen zit.
De keuze voor basismaterialen is makkelijk genomen, natuurlijk gaan we weer zorgen voor schriften etc.
Met enkele scholen wordt op dit moment gesproken over hoe we een vruchtbare samenwerking op kunnen
zetten om de gevraagde waterinstallatie te kunnen gaan bouwen en beheren. Dit wordt geheel gedaan door
onze Ghanese partner Chris Dapaah.

Onze begroting voor het nieuwe project is voorlopig als volgt:
2 waterinstallaties of toiletgebouw
€ 15.000
10.0000 schriften en copy books
- 6.000
Pennen, potloden etc.
500
500 schoolbanken
- 10.000
Training leerkrachten etc.
- 3.500
Totaal
€ 35.000
Wij gaan dit project ook indienen bij Wilde Ganzen en hopen dat zij weer net als voorgaande projecten 1/3
van dit bedrag gaan bijdragen. De eis is dan wel dat wij eerst € 23.500 bij elkaar brengen.
Zonder uw hulp kunnen wij niet. Bedankt voor uw steun en hele fijne feestdagen!
Hartelijke groet
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Waterinstallatie.

Kranen moeten hier nog aangelegd worden.

Overhandiging schriften. Links onze partner Chris Dapaah

Dit zijn de gewenste meubels.

Schrijfschriften.
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