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NIEUWS UIT GHANA
De Bokemei school is weer gestart!!
Net nu alle Nederlandse scholen door het Corona virus helaas weer dicht moesten, gaan de
scholen in Ghana vanaf half januari weer open. Onze leerlingen in het kleuter, basis en
voortgezet onderwijs zaten al vanaf maart vorig jaar thuis. Alleen de examenklassen mochten
naar school.

De school komt inmiddels langzaam op gang met ongeveer 150 leerlingen, de helft van het
totaal. Voor de opening moest veel worden geregeld, zoals ontsmetting van de school. De vele
mondkapjes die gedoneerd werden door Apotheek Ganzenhoef werden uitgedeeld, zie foto.

De meerderheid van de kinderen heeft een enorme leer achterstand opgelopen. Ondanks de
onvermoeibare inzet van de leerkrachten om in hun buurten les te blijven geven. Een zware taak
staat hen te wachten. Maar we hebben het volste vertrouwen in hun expertise en inspanningen!
Alle leerlingen van de Junior High School geslaagd!
In moeilijke omstandigheden zorgde het
onderwijsteam ervoor dat alle leerlingen
in de examenklas van de Junior High
School les kregen en slaagden!

NIEUWS UIT AMSTERDAM

En
memoriam

Support blijft nodig, vooral nu! WORDT DONATEUR! ALLES HELPT!
Nu de school in 2020 amper inkomsten had terwijl de
onkosten en salarissen doorgingen, is uw financiële steun
hard nodig. Wij bedanken de donateurs die een extra
donatie overmaakten, of hun bijdrage verhoogden. We
verwelkomen 8 nieuwe donateurs uit Limburg en Zutphen.
Uw bijdrage graag overmaken naar NL 41 INGB 000 9435539
t.n.v. stichting Bokemei. HARTELIJK DANK!
Ontvangen donaties (27 sept.- 27 jan. 2021). We noemen alleen namen met
toestemming (i.v.m. de Privacy wet).
Eenmalige giften totaal: € 3.107,50. Donaties werden besteed aan salarissen en
schoolbudget, extra Corona maatregelen, onderhoud en vervanging van
gestolen materialen.
Giften organisaties: 250-prot. Kerk Baarland/s Gravenpolder; 1.500 – Prot.
Diaconie Zutphen; 2.500 – stichting De H.A.N.D - 2.500. Muntenactie/’T Brinkie:
944,50 (totaal in 2020: 3.300,50); stichting Akosua: eindsaldo.
Anonym: 2.500 (Meubelwerkplaats).
Vaste donateurs: € 497,50 per maand. Welkom aan alle 9 nieuwe donateurs!
Verkoop 2e hands spullen: € 250.
Geef.nl: € 9,50. Doelshop.nl: € 66,44. Eigen acties: € 3.358,64

Donaties van materialen: elektrische en handgereedschappen, kleding en
schoenen (zussen Koeman), schoolmaterialen, scheikunde materialen (A.
Lemaire), 2400 mondkapjes (apotheek Ganzenhoef) sportmaterialen en
baddoeken (Mieke’s school) gingen op transport naar Ghana. ALLEN
HARTELIJK DANK!

Welkom voor nieuw bestuurslid
We verwelkomen Estelle Backus, ex voorzitter van stichting Akosua die per
1 januari ons bestuur komt versterken. We verheugen ons op de
samenwerking en zijn heel blij met haar expertise en ervaring!
Stichting Akosua gaat verder als stichting Bokemei in Limburg

Mw. Wibaut,
onze oudste en trouwste
donateur van bijna 100, is
niet meer onder ons.
In 2016 schreef zij in de
nieuwsbrief: “Jullie
enthousiasme was zo
aanstekelijk, ik kon me
er eerst niet veel van
voorstellen, maar
vond het een
geweldige
onderneming en
dacht ik ga hen
helpen. Jullie zijn een
van de weinige goede
doelen die ik blijf
steunen.
Fantastisch wat er is
bereikt. Eerst was er alleen
een stuk land waar een
muur omheen moest en
dat schoot niet zo hard
op, vandaar mijn steun.
Nu heb je laten zien hoe
ver het al is, ongelooflijk!“
Vanaf de start steunde zij
Bokemei en bleef intens
belangstellend en
meelevend. Wij missen
haar betrokkenheid, maar
zijn dankbaar voor wat zij
betekende.

Estelle Backus, ex voorzitter:
“Na ruim 12 jaren als bestuurslid voor Stichting Akosua gewerkt te hebben, werd de werkbelasting
voor de stichting naast een baan in loondienst, eigen praktijk en zoon teveel voor mij. Maar het bloed
kruipt waar het niet gaan kan en ik ben heel blij via Stichting Bokemei mijn werk voor de kansarme
kinderen uit Ghana voort te zetten, weliswaar op een laag pitje.
Al vanaf 2007 kom ik in Ghana en ben met een Ghanese man getrouwd. samen hebben we een 8-jarig zoontje
Kevin. Ik heb enkele jaren in Ghana gewoond en gewerkt als vrijwilligster op een soortgelijke school als de
Bokemei Int. School in Labadi / Accra.
Al die jaren leerde ik veel over de Ghanese cultuur en ik blijf me nog steeds verbazen.
De 1e bestuursvergadering van Stichting Bokemei is inmiddels achter de rug en ik heb veel zin me in te
zetten als vertegenwoordiger van Stichting Bokemei in Limburg.
Voor 2021 wens ik iedereen veel gezondheid, wijsheid en liefde toe.”

.

Marken, peseta’s, schillingen, ponden, dollars, kronen, Nederlands oud geld, et cetera
Deze "oude" munten en biljetten zijn nog steeds geld waard!
“Kijk nog eens in allerlei laatjes, potjes, jas of tas, want al deze munten en biljetten komen de
kinderen van Bokemei goed van pas.” Onder dit motto roept Toon Borst van Muntenactie.nl
op dit bericht zoveel mogelijk te delen. De Muntenman uit Amsterdam heeft er zijn levenswerk
van gemaakt. Hij plaatst overal de door maatje Bert kunstzinnig beschilderde melkbussen, waarin
men het geld kan deponeren.
De opbrengst gaat naar goede doelen, zoals Stichting BoKeMei. Vrijwilligers van Bokemei helpen
mee met inzamelen, sorteren en legen van de melkbussen.
Gratis aan Bokemei doneren via Goede Doelshop.nl
In deze Corona tijd wordt nog drukker gekocht via internet. Wist u dat je via
doelshop.nl gratis aan ons kunt doneren? Per aankoop gaat een donatie
naar Bokemei! Omdat Bokemei bij Goede Doel Shop is aangesloten doe je
je aankoop bij veel bekende webwinkels via Doelshop.nl. Mooier kunnen we
het niet maken! Een greep uit de webshops: Albert Heijn, BCC, Bol.com, Hema,
Leen Bakker, Media Markt, Intertoys, Bart Smit, Hans Anders, Wehkamp, Xenos, Webprint, reiswinkels
als Vliegtickets.nl , en vele anderen.
Hoe werkt het?

 Ga naar www.doelshop.nl
 Klik op Doelen en vul Stichting Bokemei in.
 Klik op ‘Kies doel’
 Zoek de winkel waar je een aankoop wil doen
Bedankt! Nu gaat per aankoop een donatie naar
Bokemei! Wil je ons helpen door dit te verspreiden
onder collega's, vrienden, familie? Fijn als je
meedoet!
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