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Beste donateurs,
Even een korte update van hetgeen er tot nu toe is gedaan. Het financiële plaatje voor dit project is geheel rond.
Dit dankzij een grote gift.
De opdrachten die aan de drukkerij zijn gegeven zijn op tijd uitgevoerd. Daarnaast zijn de diverse bijkomende
zaken gekocht. Het is de bedoeling om aan het begin van het nieuwe schooljaar de diverse scholen van
materiaal te voorzien.
De totale levering omvat:
800
8.000
12.000
1.000
1.000
800
800

fonetische boeken (eigen productie)
schrijfschriften 1-6
gewone schriften
pennen
potloden en gum
platenboeken en rekenschriften voor de laagste klassen
woordenboeken

Van de schriften is ongeveer 80% aan scholen gegeven, de rest wordt in reserve gehouden voor eventuele
“noodgevallen”
Het hout dat nodig is om 500 schoolbanken te maken is reeds gekocht.
Vanaf het 4e kwartaal gaat er gewerkt worden aan de 2 waterinstallaties bij de geselecteerde scholen.
Ondertussen zijn wij alweer begonnen met het inventariseren van een volgend project. Deze zal in principe
niet veel afwijken van het huidige. Er zullen elk jaar schoolmaterialen nodig zijn en de verzoeken voor
waterinstallaties stapelen zich op. Hulp blijft nodig.

Hartelijke groet
Jan en Carla
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De schriften

Auto voor district Banda is geladen

Onze collega sorteert alles

Directeur van Ghana Education Service district Wenchi
komt zelf alles ophalen en verdelen over de scholen
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Enthousiast en blije gezichten op de scholen.
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