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Geachte donateur,

Inmiddels hebben we een schitterende zomer achter de rug, die af en toe wat aan de warme kant was. Tem-
peraturen tot bijna 40 graden, die bij ons niet gebruikelijk zijn, maar die in landen waar onze projectpartners 
wonen, niet heel bijzonder zijn. Gelukkig nam de activiteit van het coronavirus wereldwijd af en konden de 
normale bezigheden weer opgepakt worden. Scholen, die soms twee jaar gesloten waren geweest, konden 
weer open. Projectactiviteiten werden hervat. 

Zo ook het project in Mozambique, waarvoor we in het voorjaar actie voerden. De Escola de Rua, die door 
corona veel activiteiten had moeten staken, prepareerde een stuk land om daarop groentes en fruit te gaan 
verbouwen. Daarmee worden stageplekken voor jongeren gecreëerd, die in de land- en tuinbouw veel meer 
kans op een baan hebben dan in kantoorwerk. Escola de Rua vroeg onze hulp voor de aanleg van een waterput 
met een pomp op zonne-energie. De actie bracht bijna € 3000 op,  dik voldoende om aan de slag te gaan. 

In deze brief vragen wij uw aandacht voor de Kabrono Presby Primary School, een plattelandsschool in het 
Banda District van Ghana. In 2020 hebben wij deze school geholpen bij de aanschaf van 110 schoolbanken 
en meubilair voor de leerkrachten. Ouders waar-
deerden het zeer, dat hun kinderen niet langer 
op de grond de lessen hoefden te volgen. Het 
aantal leerlingen steeg daardoor van 256 tot 
422.
De overheid zorgde voor uitbreiding van het 
aantal lokalen, maar niet voor sanitaire voorzie-
ningen.
De gebrekkige, lokaal gefabriceerde, latrines zijn 
er dermate erbarmelijk aan toe (zie foto), dat ze 
door de leerlingen worden gemeden. Ze gebrui-
ken het schoolterrein als openbaar toilet. Dit is 
niet alleen erg onhygiënisch, maar zorgt ook 
voor een smerige stank. Ook de leerkrachten 
hebben geen fatsoenlijk sanitair.
Onze hulp wordt nu ingeroepen om een ge-
bouwtje met zes wc’s en een was/verschoon-
ruimte neer te zetten. Water komt van een put op eigen terrein. Ouders, maar ook vaklui als metselaars, lood-
gieters en timmerlieden hebben toegezegd gratis te komen werken. Alleen voor de aanschaf van de materialen 
vraagt men nu onze steun.  
Om te zorgen, dat de leerlingen niet meer, zoals ook wij vroeger langs de Route du Soleil, in de bosjes hoeven 
te duiken, is een bedrag van € 3000 nodig. 

Wij doen graag een beroep op u om dit eenvoudige, maar uiterst zinvolle project, dat direct een grote verbe-
tering zal betekenen, te steunen.
Bij voorbaat onze hartelijke dank, 

Namens het bestuur,

 Erica Hoksbergen
 Penningmeester
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