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NIEUWS UIT GHANA 
 

Ook de Bokemei school werd gesloten nadat het Corona virus in Ghana opdook. Maar veel liever 

vertellen we over het positieve nieuws in de periode ervoor. Onze school steekt haar nek uit en 

het team werkt voortdurend aan kwaliteit verbetering. Zo wil zij ook meer draagkrachtige families 

aantrekken. Dat is nodig om de school volledig zelfstandig te kunnen maken.  

 

Verhalen en teken wedstrijd 

 

Alle banken gingen naar buiten en het schoolplein werd omgetoverd tot eén 

groot leslokaal. De leerlingen deden hun uiterste best om het mooiste verhaal te 

schrijven, of de beste tekening te maken.  

Stemmen voor de leerlingenraad!  

De ouderraad bestaat al jaren, maar nu is er ook een leerlingenraad!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezondheidsdagen 

Naast de kinderen kunnen 

ook de ouders nog wat 

leren. Op speciale 

gezondheidsdagen maken 

zij kennis met gezond 

voedsel en hygiëne. De 

ouders worden medisch 

getest op diabetes en hoge 

bloeddruk.  

En… mooie voorstellingen! 

 

 

 Inhoud 

- Nieuws uit Ghana 

   en Amsterdam  

- Donaties/acties  
 

 

“Na het ochtend 

ritueel werden de  

schoolbanken naar 

buiten gedragen 

en kregen de 

oudere kinderen 

een les in de 

openlucht.  

 

In de schaduw van 

het gebouw en de 

mooie boom op 

het schoolplein 

werd na de uitleg 

en geroezemoes  

in stilte en 

geconcentreerd  

geschreven aan 

een persoonlijk 

essay.”  

Verslag Pip Kelting, 

lees verder op pag.3 

 



Verbeteringen 
 

1. Waterafvoer gereguleerd 

 

Belangrijke stappen werden gezet om de waterafvoer te reguleren. Bij 

heftige regenval stroomde het water de school in door ophoping van 

water. Alle regenpijpen werden op de afvoer aangesloten en buiten het 

terrein geleid. De onwillige buren werden door de overheid gesommeerd 

mee te werken aan de afvoer. 

 

 

 

 

2. Vensters geplaatst in de achtermuur                                                      en een overkapping 
 

◄ Bij de laagbouw tegen de  

achtermuur waar logeerruimtes en 

bibliotheek zich bevinden, werden 

vensters gemaakt om zonlicht 

door te laten.  

Erlangs werd een overkapping ► 

gemaakt, zodat regen en vocht 

worden tegengehouden.  

 

3. Tegelvloer in kleuterschool                                                                        4. Speelplaats opgehoogd 

 

◄ Dankzij een gift kon de vloer voor de  

     jongste kleuters betegeld worden:  

     vb   erbeterde hygiëne en onderhoud. 

 

    Een andere gift maakte het mogelijk  ►   

    om de ondergrond van de  

    speelplaatsen kind vriendelijker te  

    maken, en minder nat na regenval.    

 

 

5. Dak op nieuwe praktijkwerkplaats 

 

De nieuw gebouwde praktijkwerkplaats heeft dankzij hulp van 

sponsoren een dak gekregen en een betonnen vloer. De werkplaats is 

belangrijk voor de ernaast gelegen meubelwerkplaats, voor opslag en 

plaatsing van grote machines.  

 

 

 

 

6. Aanschaf grote machines meubelwerkplaats 

Dankzij hulp van sponsoren kunnen machines aangeschaft worden voor de 

meubelwerkplaats. Twee 2 capabele mensen worden aangesteld om de 

machines te bedienen en meubels te maken. De focus ligt op inkomsten 

genereren voor school en kenniscentrum, zodat zij zich zelfstandig kunnen 

ontwikkelen, zonder hulp van buitenaf. 

 

 

 



 

Verslag van ons bezoek aan Ghana en aan de Bokemei school van 14 januari - 4 februari 2020. 
 

 “ Samen met Nina Pieters vertrok ik naar Ghana, waar de prachtige schoolbus op de luchthaven in Accra al klaar 

stond. We werden door maar liefst vier mensen opgehaald: Mister Abbey, voorzitter van Bokemei, mw. Laryea, 

schoolhoofd, de zoon van Abbey en de chauffeur van de schoolbus. Wat een onthaal.  

Het was al donker toen we aankwamen in LA, de wijk waar Abbey woont en waar wij mochten logeren. Overal 

mensen en vuurtjes. Met onze bagage liepen we in optocht door kleine steegjes en onverharde paadjes naar het 

huis van Abbey, waar we werden onthaald op warme chocolade melk.   

 

Na enkele dagen aan 

het Afrikaanse leven in 

de omgeving te hebben 

geroken en geproefd, 

bezochten we vroeg in 

de ochtend de Bokemei 

school.  

 

Ik had de documentaire Mister Abbey van Nina Pieters gezien, waarin de eerste steen werd gelegd en viel om 

van verbazing. Wat een prachtig gebouw van wel 2 verdiepingen hoog. Een wonder! 

 

Op het mooi geplaveide schoolplein was het ochtend ritueel al begonnen.  De leerlingen stonden trots in 

schooluniformen in rijen te zingen. Ook al zagen ze ons, twee witte bezoeksters  binnenkomen, het ritueel ging 

zoals iedere ochtend gewoon door. 

Na handen te hebben geschud en gevraagd te hebben of we mochten filmen en fotograferen, in opdracht van 

Lea en Abbey, waren we van harte welkom. Voor de groepsfoto moesten maar liefst meer dan 225 leerlingen bij 

elkaar komen. Het lukte en ze vonden het zichtbaar leuk om op de foto en film te gaan. Ook het docenten team 

was net als de kinderen trots en blij.  

 

Een videoverslag van Nina Pieters over de school en 

de praktijklokalen is te zien op Facebook, Bokemei 

website en op YouTube:   

https://www.youtube.com/watch?v=NmgEmMkvmh4   

 
 

 

 

 

“Wij keken rond in de bibliotheek, het naaiatelier en het 

computerlokaal. Kinderen van 8 jaar kregen hun eerste 

computerles, over het gebruik van de muis, een leuke les.  

Hierna zagen we een kookles. Schorten om en buiten voor de 

schoolkantine werden vissen in een grote pan gefrituurd, door 

leerlingen en voor leerlingen.  

 

Voor Mr. Abbey en zijn achterban ligt de focus nu op het verder scholen van de leerlingen, zodat zij ook 

werkelijk een vak of een ambacht leren en een baan kunnen krijgen wanneer ze van school gaan.   

Ik denk dat hij meer dan bewezen heeft hoe een school te bouwen en te laten functioneren! Zijn levenswerk zit 

er op, zou je denken, maar niets is minder waar. Abbey is nog lang niet klaar! Hij wil dat er in Ghana meer 

samengewerkt wordt en ervoor zorgen dat er veel meer gebeurt om uit de armoede te geraken. Onderwijs heeft 

de toekomst, is het begin.….. Petje af en heel veel succes!    Pip Kelting 

 

                                              

https://www.youtube.com/watch?v=NmgEmMkvmh4


Ook in Ghana zijn de scholen dicht!   

                                                 

 

Het team kan niet wachten tot de school weer open is! 

NIEUWS UIT AMSTERDAM  

 
Support van zeer arme leerlingen blijft nodig! WORDT DONATEUR! ALLES HELPT! 

Wij zoeken sponsoring voor leerlingen die onvoldoende schoolgeld  

betalen. Hun families zijn straatarm. Soms houden zij de kinderen thuis 

als er geen geld is. Dan moeten zij geld verdienen en krijgen geen les. 

Dat is niet goed voor hun ontwikkeling. Er zijn nu ruim 200 leerlingen. 

Per maand is € 2.000 nodig voor: 20 personeelsleden, water, leer- 

materialen, elektra, benzine, onderhoud van schoolbussen en 

gebouwen. U betaalt voor leermiddelen, uniformen, transport, ontbijt 

en warme maaltijd. Support is nodig tot de school zelfvoorzienend is. 

Hier wordt hard aan gewerkt! Rek.nr. NL 41 INGB 000 9435539 t.n.v. stichting Bokemei. 

 

Ontvangen donaties (1 sept 2019-15 mrt 2020).  
Overeenkomstig de privacy wet noemen we alleen namen met toestemming.  

 

Particulieren totaal: € 4.220,55. Donaties werden deels besteed aan het schoolbudget (kosten: € 2.000 p.m. 

voor kinderen die (te) weinig schoolgeld betalen). Vaste donateurs: € 342,50 p.m. Muntenactie/‘T Brinkie: € 

3.212,54 (kenniscentrum/aanvulling salarissen; totaal in 2019: € 4.567,87).  

Anonieme sponsoren: € 57.350 voor de meubelwerkplaats.  

 

Donaties van materialen: tafelvoetbal, sportspullen en een keyboard. ALLEN HARTELIJK DANK!   
 

   

 
 

 

 

 

Van Joeri                              van  Mieke’ s school              van Paula 

  

SPONSORS BOUW  

                                                                       Stichting 1913                                             
                                                                    

  

                                                                                       MUNTENACTIE.nl                                                                                                                   

 SPONSORS VOORZIENINGEN     vele anonieme sponsoren!    

                  
Kerken in Amsterdam, Zutphen en Zeeland 
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