Nieuwsbrief

vrijdag 29 juni 2007
Projecten 2007

Let op! GGvG heeft
een nieuw rekeningnr:
Rabobank
1320.80.060

De folders zijn gereed!
Maar liefst 3.500
prachtige folders
mochten wij afgelopen
week in ontvangst
nemen! Met dank aan
‘Geertsema Papier en
Karton’ uit Geldrop voor
de levering van het
papier en ‘Jako en van
Eijk’ voor het drukwerk!

Lieve mensen,
Met trots presenteren wij jullie onze GGvG nieuwsbrief!
Niet alleen omdat het de eerste is, maar vooral omdat we
kunnen melden dat we dankzij onze geweldige donateurs
en sponsors ook dit jaar 2 scholen weer heel gelukkig
hebben kunnen maken!
Tamale
In Tamale was het een warm weerzien met Habiba, onze
Ghanese moeder en samen met haar broer Hassan onze
steun en toeverlaat deze 2 weken. Samen met hen gingen
we op pad en al gauw waren onze 2 projecten bekend;
Wurishe Darul- Islam Primary School
Op de school waar we ons vorig jaar voor ingezet hebben,
moesten de muren nog afgewerkt worden. Gezien de
extreme weersomstandigheden, was het van groot belang
de muren te stucen en te verven om te voorkomen dat
deze te snel slijten.

Dankzij het harde werken van de stucadoors en schilder
was het resultaat na 2 weken geweldig!

Central Zaharia Nursery / KG
Aan de andere kant van Tamale staat
het schooltje ‘Central Zaharia Nursery /
KG. Een tijd geleden heeft een storm
hier het grootste gedeelte van het dak
afgeblazen. Omdat de kinderen hierdoor
genoodzaakt zijn buiten onder de
veranda te moeten zitten en zelfs met
regen géén les kunnen volgen was het
van belang het dak z.s.m. te repareren!
Ook de timmermannen hadden deze weken ontzettend hard gewerkt
waardoor de kinderen nu gelukkig weer in hun eigen klaslokalen kunnen
verblijven!

Lesmateriaal
Aan het eind van de 2 projecten
hadden we nog een bedrag van
€ 100,00 beschikbaar. Hiervan
hebben we voor deze school nog
een flink aantal pennen,
schriftjes, grammaticaboeken,
krijtbordjes en klokken kunnen
kopen!

Geplande projecten 2008
Helaas hadden we niet voldoende geld
om beide gebouwen van de Darul-Islam
Primary School af te werken. Ook zijn er
op deze school geen toiletten aanwezig
waardoor de kinderen hun behoeftes
buiten in de open lucht moeten doen.
Komend jaar zullen wij dan ook acties
opzetten om hiervoor geld in te zamelen.
Wilt u hierbij helpen door deze
nieuwsbrief naar zoveel mogelijk
vrienden, familie en kennissen te sturen?
Of kent u scholen en bedrijven die ons
willen helpen met het opzetten van een
leuke actie? Laat ons dit dan weten via
info@gelukvoorghana.nl. Bellen kan
natuurlijk ook!
Kijk voor meer informatie en foto’s op:
www.gelukvoorghana.nl
Namens ons en de kinderen;
Alvast ontzettend bedankt!

