
Beste subscriber,

In deze nieuwsbrief van Stichting Bewa Ghana lees je over de volgende onderwerpen:

Lancering website

Nieuwe invulling educatieprogramma

Kritiek op weeshuizen

Ilse's eerste bezoek aan Ghana

Bazaar Boxtel 9 juni 2013

Lancering website
Het is zover: onze website is online! De afgelopen maanden hebben we samen met Yvy Bakker en

Milan Wiercx van Rhijn hard gewerkt om iets moois neer te zetten en wat ons betreft is dat gelukt. Wij

danken Yvy en Milan voor hun gedoneerde tijd en expertise! Kijk snel op www.stichtingbewaghana.nl

om te zien wat het resultaat is. Je vindt er informatie over onze visie, missie en werkwijze,

bestuursleden, projecten en mogelijkheden tot doneren.

.

Nieuwe invulling educatieprogramma
Tijdens ons bezoek aan de projecten in februari 2012 bleek dat de prijzen van onderwijs behoorlijk zijn

http://www.stichtingbewaghana.nl/


gestegen. Ons sponsorproject was gebaseerd op de oude prijzen. Na de officiële start van onze

stichting in september 2012 hebben we dit project daarom aangepast.

De nieuwe invulling van het project houdt onder andere in dat sponsors hetzelfde bedrag betalen voor

een kleuter als voor een ouder schoolkind. Hierdoor is het duidelijker voor een sponsor wat hij/zij moet

betalen. Bovendien voegen we de mogelijkheid toe om in termijnen te betalen, in plaats van in één keer

voor het hele jaar.

Een belangrijke wijziging in het project is de school waar de kinderen naar toe gaan. Hoewel de

kwaliteit van het onderwijs op SWIS (de school waar de kinderen tot voor kort op zaten) erg hoog is,

merkten we dat de rapporten steeds slechter werden. Bij navraag bij docenten van SWIS en bij de

kinderen bleek dat er geen limiet wordt gesteld aan het aantal kinderen per klas. Dit resulteert in

klassen met meer dan 40 kinderen. Er is weinig ruimte voor persoonlijke begeleiding en achterin de

klas is de docent nog amper te verstaan. Daarom hebben we, in overleg met Mother Cares Orphanage,

besloten om de kinderen naar een andere school te doen. Een aantal kinderen krijgt nu onderwijs op

het recent opgerichte Mother Cares Educational Complex, een aantal kinderen gaat naar verschillende

andere scholen in de omgeving. Daarmee verandert de titel van dit project van ‘SWIS’ naar het meer

algemene ‘Educatieprogramma’.

Kijk op onze website onder projecten en in ons projectplan voor de exacte invulling van het nieuwe

project. Ben je op dit moment sponsor? Dan nemen we binnenkort contact met je op om de wijzigingen

door te nemen! 

Kritiek op weeshuizen
Stichting Bewa Ghana heeft op dit moment als directe doelgroep het weeshuis Mother Cares

Orphanage and Welfare Home. De laatste jaren groeit de kritiek op weeshuizen. Tegenstanders zien

liever dat kinderen in een pleeggezin worden geplaatst of worden geadopteerd. We schreven een

artikel over onze kijk op weeshuizen in Ghana. 

Lees het artikel hier.

Ilse's eerste bezoek aan Ghana
De secretaris van de stichting, Ilse Solon, bezocht in februari 2012 voor het eerst onze projecten. Lees

http://www.stichtingbewaghana.nl/
http://www.stichtingbewaghana.nl/?p=2492


hier hoe zij dit heeft ervaren. 

Lees de blog hier.

 .

Bazaar Boxtel 9 juni 2013
Ook deze zomer zijn wij aanwezig op de Bazaar in Boxtel. Deze vindt dit jaar plaats op 9 juni 2013, zoals

gewoonlijk in Park Molenwijk. Dit jaar is onze kraam te vinden bij de andere ideële instellingen die

aangesloten zijn bij Werkgroep Mondiaal Boxtel. Kijk op www.bazaarboxtel.nl voor meer informatie over

de markt.

Wil je nu al een sieraad of tweedehands boeken en dvd’s kopen? Neem dan contact met ons op. We

werken nog aan ons online portfolio, maar sturen je graag per e-mail meer informatie. Bestellingen

binnen Boxtel komen we bovendien graag afleveren. 

Vind je Stichting Bewa Ghana leuk? Like ons op Facebook en volg ons op Twitter!

http://www.stichtingbewaghana.nl/?p=2495
http://www.bazaarboxtel.nl/
https://nl-nl.facebook.com/pages/Stichting-Bewa-Ghana/286874844758977
https://twitter.com/StichtingBewa
http://www.linkedin.com/company/stichting-bewa-ghana?trk=ppro_cprof

