
                     

         
NIEUWS UIT GHANA  

Wat betekent de Corona crisis in Ghana? In de Zomer nieuwsbrief schreven we dat het aantal 

besmettingen en doden in Ghana erg laag is, vergeleken met de rest van de wereld. Tot dusver 

herstelden 45.258 personen. In totaal overleden 297 mensen, merendeels door onderliggende 

ziekten, zoals hypertensie, diabetes, chronische leverziekte en astma. De maatregelen zijn 

versoepeld, maar een mondkapje in openbare ruimtes is nog steeds verplicht.  

Het virus heeft vooral negatieve gevolgen voor de economische situatie van velen, die veel 

moeite hebben om te overleven.     

Wat betekent de Corona crisis voor onze school?   

Alleen de examenkandidaten van de Junior High School mochten naar 

school. Het leerkrachtenteam was druk om hen op de landelijke  

examens van 18 september 

voor te bereiden. Hierbij 

werd ook E-learning ingezet, 

op school, en via internet 

cafés. Ouders kregen 

voorlichting hoe hen hierin 

te begeleiden.   
examen kandidaten 

Junior High School   

   

Ook de 3e jaars (examenklas)leerlingen van de Junior 

High School mogen binnenkort starten. Zij krijgen een  

lunch aangeboden door de overheid. Naar verwachting zullen in januari 

meer klassen starten. Kleuters, basisschool leerlingen en 1e / 2e jaar Junior High 

School leerlingen zitten al vanaf maart thuis en krijgen huiswerk opdrachten. 

Het team legt huisbezoeken af en begeleidt hen individueel. Zij doen hun 

uiterste best om het onderwijs toch door te laten gaan, maar  dat kost veel 

inspanningen.    

Nadelige gevolgen van de Corona crisis: extra kosten, inbraak en landje pik.   

Naast extra kosten voor transport, huren van internet cafés, ontsmetting van de school 

en andere veiligheidseisen van de overheid, kwamen er uitgaven bij voor inbraak en 

landje pik. Omdat onze school afgelegen ligt en leerlingen en team onregelmatig op 

school waren, zagen dieven kans om in te breken. Een nood aggregaat, gereed 

schappen uit de meubelwerkplaats, computers van leerkrachten en andere 

materialen werden meegenomen. Verzekeringen om de schade te verhalen bestaan 

niet in Ghana. Of dit nog niet genoeg was werd tijdens een weekend een muurtje  

omver gehaald en-op het dak na- een huisje gebouwd op onze school tuintjes!     

  

  

   
Mw.Laryea, directrice 

“Namens ons 

onderwijsteam 

bedanken we u en 

stichting Bokemei van 

harte voor uw hulp 

tijdens deze 

pandemie. We 

gedenken u in onze 

gebeden en vragen uw 

hulp tot onze school 

weer open is.”  
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Toen bleek dat geldige eigendomspapieren ontbraken, kon alles afgebroken worden.  Uiteraard 

leidde dit alles tot bijkomende kosten, onder meer voor de politie, een advocaat, mankracht, 

extra bouwmaterialen om muren te herstellen en op te hogen.   

Onze voorzitter overweegt af te reizen om betere beveiliging en andere zaken te regelen.   

Ondanks alles blijven we positief, we zijn dankbaar dat het onderwijs toch doorgang vindt. 

Financieel wordt het een zware dobber en we hopen extra giften te mogen ontvangen. 

Ondertussen werken we er hard aan om op termijn inkomsten te krijgen zodat school en 

kenniscentrum op eigen benen kunnen staan.     

Nieuwe praktijkwerkplaats weer een stapje verder          

Het interieur werd opgeknapt van de nieuwe praktijkwerkplaats, die ook belangrijk is voor de 

meubelwerkplaats. Een apart elektriciteitsnet werd geïnstalleerd en de waterafvoer omgeleid, 

zodat er bij regenval geen water in kan stromen.     

   

Dankzij donaties van 

sponsoren werd een 

nieuwe betonnen vloer 

aangelegd voor de pas 

aangeschafte, 

veelzijdige machine.    

   

We zijn op zoek naar gespecialiseerde vaklui met kennis van die machine en die zij kunnen 

overdragen, zodat snel meubels geproduceerd kunnen worden.      

                                         

NIEUWS UIT AMSTERDAM     

    

Support blijft nodig, vooral nu!  WORDT DONATEUR! ALLES HELPT!    

    
Nu de school momenteel helemaal geen inkomsten heeft terwijl de onkosten 

doorgaan en de salarissen wel worden doorbetaald is Uw financiële steun 

heel  hard nodig. Wij bedanken de donateurs die hun bijdrage verhoogden of 

een  extra donatie overmaakten.  Doet u mee?  Uw bijdrage graag op  

bankrek.nr. NL 41 INGB 000 9435539  t.n.v. stichting Bokemei. HARTELIJK DANK!    

    

Ontvangen donaties (7 juni – 27 sept. 2020). We noemen alleen namen met toestemming (Privacy wet).     

Particulieren totaal: € 400,50. Donaties werden deels besteed aan het schoolbudget   

(kosten: € 2.000 p.m. voor kinderen die te weinig schoolgeld betalen). Vaste donateurs: € 402,50 p.m.  Verkoop 

2e hands spullen: € 230,75   Sponsors: Muntenactie/’T Brinkie : € 1.000,50 (totaal in 2020: € 2.197,50)- 

kenniscentrum/aanvulling salarissen.  Prot. Diaconie Zutphen: € 1.000- interieur nieuwe praktijkwerkplaats.   

Geef.nl: € 60.  Doelshop.nl: € 17,78.    
Donaties van materialen: elektrische gereedschappen en diverse materialen, kleding, schoenen, 

schoolmaterialen, baddoeken gingen op transport naar Ghana. ALLEN HARTELIJK DANK!    

  

             
spullen van  Mieke’s school                                      Hiltje/Sijtje Koeman   

   

   



   

   

Acties op scholen    

Vraag de directeur of actie coördinator van de school 

mee te doen aan een actie voor Bokemei. We kunnen 

over het project vertellen, les geven, films vertonen, bijv. 

over een 15-jarig Ghanees meisje of over basisschool 

leerlingen. Vraag of Afrika /Ghana in het lesprogramma 

past.     

Tips actie: bijv. rommelmarkt, sponsorloop, zelfgemaakte spullen.         

    Acties met supermarkten     

Diverse supermarkten werk(t)en mee aan onze actie om geld in te 

zamelen voor (afbetaling), resp. een nieuwe schoolbus. Dankzij hen 

kunnen we nu extra  schoolmeubels en leermaterialen aanschaffen. We 

bedanken managers, medewerkers en gulle klanten van AH en Jumbo 

Amsterdam VAN HARTE voor hun onmisbare bijdrage aan deze actie!   

Actie: Help mee meer supermarkten te vinden!    

    

Sponsorlopen, Bob ‘Bokemei’ Bock:     

    

“Er valt weinig te melden, wegens het Corona virus zijn gezamenlijke wedstrijden 

afgelast, iedereen traint wel individueel,  in de hoop op betere tijden.”    

Actie: Doneer via www.geef.nl/actie/lopen-voor-bokemei/ nu meer dan ooit nodig!    

  SPONSORS BOUW  EN VOORZIENINGEN vele anonieme sponsoren!   

       
   

Kerken in Amsterdam, Zutphen en Zeeland                    
   

Stichting Bokemei   www.bokemei.nl  telefoon: 020-6826352 / 06-23929720  info@bokemei.nl   
Postbus 14756,1001 LG Amsterdam  K.v.K  Amsterdam: 4178606   

Rek.nr. NL41 INGB 000 9435539 t.n.v. Bokemei   (Buiten Europa: BIC INGB NL2A)    

MUNTENACTI   E.NL       
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