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NIEUWS UIT GHANA

De Bokemei school zit weer in de lift!
De vakantie is achter de rug en de lessen werden half september gestart. De school is inmiddels
weer aardig op sterkte, zoals voor de Corona crisis, toen er bijna 300 leerlingen waren.
Veel ouders hebben het sinds de crisis nog moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen en zijn
getroffen door de hoge inflatie. De Corona besmettingen in Ghana vallen mee, er zijn veel
minder doden als in de Westerse wereld, ook al zijn maar weinig mensen gevaccineerd.
Mondkapjes blijven sinds het begin van de crisis verplicht.
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De praktijklokalen mogen eindelijk weer gebruikt worden. Tijdens de Corona periode waren zij
bijna 1 jaar gesloten en mocht er geen les worden gegeven. Leerlingen en docenten zijn dolblij
dat zij er weer krachtig tegenaan kunnen.
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Ontwikkelen van de praktijkwerkplaatsen
Aan ons uiteindelijke doel om de school en het kenniscentrum met praktijkwerkplaatsen
financieel zelfstandig te maken wordt volop gewerkt. In verband met de Corona voorschriften
om op afstand te zitten is een toenemende behoefte aan 1 persoons stoelen en tafels voor de
leerlingen van de school, en hierna voor de verkoop. De kosten voor hout en andere materialen
zijn afkomstig van sponsoren en supermarkten die statiegeld acties voor ons houden. Jumbo in
de Westerstraat van Amsterdam steunt ons al vele jaren en daarnaast verschillende AH filialen.
We zijn klanten, managers en personeel heel dankbaar voor hun steun.
In september werd een hoofd praktijkwerkplaatsen aangesteld om de praktijkwerkplaatsen
goed te laten functioneren en rendabel te maken.
Omdat de economische crisis groot is en mensen weinig geld hebben
voor luxe artikelen ontstond het plan bedacht om producten te
verkopen waar men altijd behoefte aan heeft. Kortom: men kan niet
zonder water en brood. De school ligt in een opbouwwijk waar deze
voorzieningen nog schaars zijn. Leerlingen en ouders zullen worden
ingezet voor het bak- en verkoop proces. Hiermee heeft het hoofd
praktijkwerkplaatsen elders al positieve ervaringen opgedaan.
Schoolhoofd Ms Laryea and Hoofd Praktijkwerkplaatsen Mr. Adjetey

We hebben sponsoren hulp gevraagd met investeringen voor sommige werkplaatsen.
Bijvoorbeeld voor een broodbakoven, ingrediënten en bak hulpmiddelen. Verder is er
behoefte aan een machine die drinkwaterzakjes kan produceren. Een waterbron is er al en
aan een certificaat voor schoon drinkwater wordt gewerkt. Dat is kostenbesparend voor de
school die nu drinkwater inkoopt en op termijn kunnen er inkomsten uit worden gehaald. Dit
heeft uiteraard een aanlooptijd nodig. We wachten de resultaten van onze aanvragen met
spanning af.
Onderhoud en verbeteringen
Onderhoud betekent in een warm, vochtig klimaat waar heftige seizoenregens en stormen
plaatsvinden altijd een grote kostenpost. Zo moet jaarlijks de school en praktijkwerkplaatsen
binnen en buiten worden geschilderd, ook al wordt kwaliteitsverf gebruikt. Daarnaast proberen
we het terrein van bijna 1 hectare goed op orde te brengen, zodat de school minder kosten
krijgt wanneer zij straks op zichzelf aangewezen zijn.
Voor al deze uitgaven die -evenals de salarissen- onder exploitatiekosten vallen, zoeken we
nog sponsors. We waren blij verrast met een prachtige extra gift van 500 euro van een
vriendin/donateur die niet genoemd wil worden. Hulde aan haar en heel veel dank!
Hulp aan diverse sponsoren
Wij vroegen ook hulp om het definitieve dak op het nieuwe praktijk gebouw te kunnen leggen.
Nu lekt het door en zijn de muren vochtig, zodat het niet voor praktijklessen en hout/meubel
opslag kan worden gebruikt. Verder is renovatie van de grote speelplaats nodig, om droog
te houden en geschikt te maken voor sportactiviteiten.
Tot slot is de wens van de school om de aparte speelplaats voor de kleuters af te maken, zodat
er les gegeven kan worden, gespeeld en getuinierd, zonder geluidoverlast.
Met veel dank aan De H.A.N.D in Zutphen zijn al grondige voorbereidingen hiervoor getroffen.

NIEUWS UIT AMSTERDAM
Support blijft nodig!

WORDT DONATEUR! ALLES HELPT!
We zijn zo dankbaar met alle financiële hulp die zich over heel Nederland uitstrekt!
Van Zutphen via allerlei steden naar Zeeland en Limburg! De school kan inmiddels
zelf onkosten betalen voor onder meer leer- en schoolmaterialen, warm eten,
benzine, gas en licht. Bokemei ondersteunt leerlingen die amper schoolgeld
kunnen betalen, én met de maandelijkse salarissen van de leerkrachten.
Per maand ontvangen we nu ± 500 euro van vaste donateurs, naast andere
fijne giften van o.m. Muntenactie, en andere Bokemei fans. Dit is nog niet genoeg. Help mee en
stort op NL 41 INGB 000 9435539 t.n.v. stichting Bokemei. Later kunnen zij het zelf! HARTELIJK DANK!
Help mee buitenlands en Nederlands oud geld te verzamelen
Voor de meesten van u is bekend dat Bokemei samenwerkt met Muntenactie, in de persoon van Toon
Borst ‘de Muntenman’. De opbrengst gaat naar goede doelen, zoals Stichting BoKeMei.
Heeft u nog buitenlands of Nederlands oud geld, laat het ons weten via info@bokemei.nl
We zoeken nog een drukke plek om een melkbus neer te zetten waarin het geld wordt verzameld.

Gratis aan Bokemei doneren via Goede Doelshop.nl
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.
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
Ontvangen donaties (15 mei-15 okt). We noemen alleen namen met toestemming (i.v.m. de Privacy wet).
Eenmalige giften totaal: € 3.360. Donaties werden besteed aan extra onkosten, salarissen en schoolbudget, school- en terreinonderhoud.
Giften organisaties: Muntenactie/’T Brinkie: € 594,60 (totaal in 2021: € 1.582,50). Prot. Kerk Zutphen: € 1.000.
Prot. Kerk Baarland/ s Gravenpolder: € 450. Donateurs: ± € 500 per maand.
Verkoop 2e hands spullen: € 250. Doelshop.nl: € 17,06. Emballage acties: € 1.582,65.

Donaties van materialen: rugzakken(Annet/Willy), kleding (Marjolijn, Jan/Ineke), plastic bestek en
textiel (Marianne), lab cilinder(Jeanette).
Mededelingen: per 17 december 2021 vervalt de Postbus van Bokemei, zie correspondentie adres onder.
SPONSORS BOUW EN VOORZIENINGEN & vele anonieme sponsoren!

MUNTENACTI E.N

Kerken in Amsterdam, Zutphen, Zeeland en nog vele anderen!
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