
 
 

 

Heiloo,  november 2020 
     

 

 

Beste donateur,  

 

Zo aan het einde van het jaar is het weer tijd om een overzicht te geven van de uitgevoerde 

werkzaamheden in Ghana.  

Sinds de laatste nieuwsbrief hebben we 2 projecten af kunnen ronden.   

Het eerste project is gestart in 2019 en het tweede was een supersnelle actie ten behoeve van 

Coronamaatregelen die gehouden is in april van dit jaar.  
 

 

Project 2019 
 

De begroting van Project 2019 was € 37.250,-. Uw bijdragen en de hulp van Wilde Ganzen hebben 

ertoe geleidt dat dit bedrag is gehaald en daarbij zijn de volgende zaken gerealiseerd: 

 

• 2 waterputten in district Banda      

o Kabrono Presbytorian Primary School 

o Boase D/A Primary School 

• Materialen         

o 3.000 First Copy Books 1-6 (schrijfschriften)   

o 8.000 schriften       

• Inventaris 

o 400 meubels        

o 54 Veronica Buckets (zie foto)     

• Hygiëne  

o Hygiëne sets voor meisjes incl. training    

• Projectmanagement        

o Training ‘Management’ voor scholen en gebruik bibliotheek  

• Supervisie 

 

Wie profiteren hiervan: 

Alle hierboven genoemde activiteiten en leveringen vonden plaats op 25 scholen en zijn gerealiseerd 

in samenwerking met de Ghana Education Service.  

 

In district Wenchi hebben maar liefst 5.570 personen, waaronder 5.405 kinderen kunnen profiteren 

van de activiteiten en leveringen. In district Banda hebben we 5.738 personen bereikt waarvan 5.485 

kinderen. Een prachtig resultaat!  
 



 
 

 

 
Dit is een Veronica Bucket, een soort tappunt met daaronder een spoelbak om vuil water op te vangen. De Veronica 
Bucket wordt gebruikt om op een hygiënische manier handen te kunnen wassen onder stromend water in plaats van 

in een bak met water waar iedereen zijn of haar handen in wast.  

 

 
Waterput 

 
 

Corona-project 
 

Toen het Corona virus begin dit jaar uitbrak, is er door Wilde Ganzen een tijdelijke actie opgezet om 

landen zoals Ghana te helpen aan basisbehoeften zoals het verschaffen van informatiepakketten en 

persoonlijke desinfectie- en beschermingsmiddelen in de strijd tegen het Corona-virus. De actie hield 

in dat elke gedoneerde euro verdubbeld werd door Wilde Ganzen.  

Om geen lang inzamelingstraject te hebben en dus snel te kunnen schakelen, was het bedrag dat wij 

moesten inbrengen vastgesteld op € 5.000,-.  Dit bedrag was met 4 weken gehaald en door de 

samenwerking met Wilde Ganzen werd dit bedrag verhoogd naar € 10.000,-. 

 

 
 



 
 

 

Voor 10 scholen is er o.a. gekocht: 

• Alcohol dispensers 

• Vloeibaar zeep 

• Tissues 

• Mondkapjes  

• Covid-19 stickers 

 

Verder zijn er naast de regelmatige bezoeken aan de scholen video’s gemaakt waarin alle 

voorzorgsmaatregelen duidelijk worden uitgelegd. 

In samenwerking met andere organisaties zijn er billboards gemaakt en langs wegen en in dorpen 

geplaatst. Zie foto’s voor een impressie. 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
De foto’s spreken voor zich. 

 

En verder… 
 

Momenteel zijn we in overleg met onze zusterorganisatie waar we een nieuwe waterput kunnen gaan 

plaatsen. Het geld hiervoor is al beschikbaar. 

Natuurlijk blijven we scholen helpen, maar wel op kleinschaliger basis. Wij gaan namelijk geen grote 

projecten samen met Wilde Ganzen meer doen. 

De scholen blijven echter wel hulp nodig hebben met betrekking tot de levering van materialen zoals 

schriften en meubilair.  

Dit houdt dus wel in dat uw donaties nodig blijven. 

 

Dit was het voor nu.  

Als er vragen of suggesties zijn dan horen wij dat uiteraard graag. 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Jan en Carla Bras 

 

 

 

 
 


