
Beste reader,

Het is alweer een tijdje geleden dat we een nieuwsbrief stuurden; tijd voor een update! In deze

nieuwsbrief lees je meer over:

De kleuterschool, die bijna af is;

Een nieuw project: de waterpomp;

Een aantal prachtige donaties;

Twee markten waar we dit jaar te vinden zijn.

De kleuterschool is bijna af!

Zoals jullie wellicht hebben gelezen op Facebook, of van ons hebben gehoord, heeft de bouw van de

kleuterschool even stilgelegen. Dat had drie oorzaken.

Eerst werd het huis van madam Joyce Obeng, oprichtster en moeder van het weeshuis Mother Cares,

overvallen door een gewapende bende. Enkele dagen later reed er een vrachtwagen in op het kleine

winkeltje dat Mother Cares in de stad heeft. Ernestina, één van de meiden uit het weeshuis die daar

werkt als schoonheidsspecialiste, raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Gelukkig

kwamen zowel Joyce als Ernestina er met de schrik (en veel financiële schade) vanaf.

Toen de aannemer de week erna weer aan de kleuterschool kwam werken, sloeg hij daarbij een

spijker in zijn hand. Advies om hier even mee naar de eerste hulp te gaan, werd afgeslagen. Met als

gevolg dat hij toch wel erg veel last kreeg van zijn hand en een vorm van de tetanusbacterie bleek te

hebben. Hij zit nu thuis en er moest een andere aannemer gezocht worden.

Die nieuwe aannemer is gevonden en inmiddels hard aan de slag: het dak zit er op!



Wat rest is de vloer. Daarna kunnen de puntjes op de i: schoolborden ophangen, meubels plaatsen

(deze hebben we eerder al laten maken), en wat kleur en informatieve posters op de muren. De school

kan dan met de start van schooljaar 2014/2015 in gebruik worden genomen. Mogelijk fungeert het in de

zomer ook als dagopvang. 

Een nieuw project: de waterpomp
Dit jaar begon goed voor Stichting Bewa Ghana. In februari

al rondden we twee projecten af: de zonnepanelen, en de

meubels voor Mother Cares Educational Complex. Nu we

verwachten binnenkort de kleuterschool af te hebben en

daarmee tevens een start te kunnen maken met de

veeboerderij, zijn we klaar voor een nieuw project.

De watervoorziening in Ghana is niet vanzelfsprekend. Men

is veelal afhankelijk van regenwater, zelfgeslagen putten en

toevoer door de overheid. Regen valt voornamelijk in de

regenseizoenen en daarbuiten soms wekenlang niet,

zelfgeslagen putten staan snel weer droog, en de overheid

sluit de reguliere watertoevoer regelmatig voor onbepaalde

tijd af, omdat er dan landelijk niet voldoende is.

In een huis waar tussen de 75 en 80 kinderen wonen, en waar bovendien ruim 200 kinderen naar

school komen, is een fatsoenlijke bron van schoon water onmisbaar. Vandaar dat ons nieuwe project

zich richt op de watertoevoer: we gaan een waterpomp plaatsen.

Deze waterpomp, de bore hole, wordt geplaatst tussen het weeshuis en de school. Door een drillbedrijf

wordt 60 meter diep geboord. Vervolgens wordt hier een handpomp op geplaatst. Een laboratoriumtest

wijst vervolgens uit wat de kwaliteit is van het water. Dit kan zelfs zo goed zijn als mineraalwater! Een

ontzettende vooruitgang voor het weeshuis, waar ze zelf enorm enthousiast over zijn.

Het project kost in totaal €5100, waarvan we inmiddels €2500 hebben ontvangen. Meer over dit project

lees je op onze website. 

http://www.stichtingbewaghana.nl/?ch_cause=borehole


Bedankt voor jullie donaties!

De afgelopen maand ontvingen we twee prachtige donaties. Eerst verraste stichting Ga4Ghana ons

met een donatie van bijna €2500! Een gedeelte van dat geld hebben we gebruikt voor de kleuterschool,

die daarmee kon worden afgerond. Het overige bedrag parkeren we voor een volgend project op gebied

van onderwijs. Ga4Ghana: bedankt voor deze donatie, en voor jullie prachtige projecten in Ghana!

Ieder jaar heeft de Protestantse Gemeente Boxtel een goed doel, waar ze voor inzamelen tijdens

Veertigdagentijd. Dit jaar hebben ze ons gekozen als goed doel. Omdat wij toen al achter de schermen

bezig waren met bovengenoemde waterpomp, hebben we samen met de Protestantse kerk gekozen

hiervoor in te zamelen. De kerk verdubbelde vervolgens het ingezamelde geld. Dat leverde een donatie

van €2000 op! Bijna de helft van de begroting van de waterpomp. Heel erg fijn!

En ook van particulieren mochten we een aantal donaties ontvangen. Verschillende mensen droegen

bij aan de kleuterschool. Sommige donaties hebben we bewaard voor de waterpomp of één van de

andere nieuwe projecten, die in de voorbereiding zitten.

Bedankt allemaal!

Markten 2014
Ook dit jaar staan we weer op de Bazaar Boxtel en de Boxtel Oost Dag. Schrijf deze data vast op in je

agenda:

zondag 22 juni, park Molenwijk te Boxtel, 11.00-18.30

zondag 28 september, tussen de Jumbo en de Rots te Boxtel, 11.00-16.00

Hopelijk tot dan!

http://www.pg-boxtel.nl/
http://www.bazaarboxtel.nl/


Komende zaterdag speelt Ghana een vriendschappelijke wedstrijd tegen Nederland. Wij gaan kijken

in de Kuip! Kijken jullie ook? 

Volg ons op Facebook en ontvang wekelijks foto's en updates.

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

