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Beste donateurs en andere belangstellenden,
In deze editie wil ik jullie weer graag op de hoogte brengen van het laatste nieuws van The
Roots Foundation Ghana!
Nu de droogte van de harmattan voorbij is, zitten we sinds vorige maand volop in het
regenseizoen. Heftige tropische stormen hebben inmiddels hun sporen achtergelaten met
veel overstromingen, omgevallen bomen en kapotgeslagen elektriciteitskabels. Zo ook op
onze Anansi compound. De tuinman is de afgelopen week druk in de weer geweest met het
afzagen van grote, gevaarlijk loshangende takken. Inmiddels hebben we de schaapjes weer
op het droge, zowel letterlijk als figuurlijk. Ons dorp lijkt veel op een kinderboerderij, waar
o.a. kippen, kalkoenen, geiten en schapen overal vrij rondlopen.

Omgevallen bomen op de Anansi compound

Na de storm komen de schapen en geiten
weer grazen in onze tuin.

De eerste week van de Paasvakantie stond bij Anansi Youth Community Centre geheel in
het teken van kunst en creativiteit. Samen met mijn dochter Mawusi had ik een afwisselend
programma georganiseerd voor een groepje jonge dames uit haar klas. In het kader van deze
'Art Week’ hadden we het Bumblebee klaslokaal omgetoverd tot een gezellig atelier.
Elke dag stond in het teken van een ander thema,
zoals b.v. ‘Face of Africa’ of ‘My future looks so
bright I gotta wear shades’. Van water- tot
acrylverf, pastelkrijt en mixed-media collages, de
meiden werden volop geïnspireerd om hun
creativiteit te ontwikkelen en hun eigen stempel
te drukken op de gegeven opdrachten. Zo kon
iedereen aan het einde van de week met een
rugzak vol nieuwe ervaringen en een map met
prachtige kunstwerken naar huis!
We kijken terug op een ontzettend leuke,
leerzame en bovenal gezellige week. Niet alleen
de deelneemsters zelf, maar ook de ouders waren
erg enthousiast over alle creatieve activiteiten die
wij hadden aangeboden.
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We hebben veel lieve reacties van ouders ontvangen, waaronder dit berichtje:
“To the lovely Adekpui family and the entire management and staff of Anansi Youth
Community Centre, we say thank you so much for the invitation to our children to participate
in your art enrichment programme that was organised for a group of classmates of Mawusi.
The family is short of words to express its appreciation for this wonderful opportunity which
saw the children developed new creative ideas through arts. We pray that the good Lord
strengthen you to continue helping the vulnerable in society and for these relations to grow
from strength to strength.”
Op onze Facebook pagina https://web.facebook.com/anansi.youthcommunitycentre.ghana
zijn van alle dagen meerdere foto’s te zien, maar hier deel ik ook graag wat leuke kiekjes.

Hoewel het vak Creative Arts & Design op de lokale, middelbare scholen in het curriculum is
opgenomen, krijgen de leerlingen nauwelijks tot niet de kans om daadwerkelijk met hun
handen te werken. De lessen bestaan (vooral) uit theorie en er komt geen kleurpotlood of
verfkwast aan te pas! Omdat ik dit persoonlijk een ontzettend groot gemis vind, ga ik kijken
hoe we deze creatieve activiteiten meer kunnen organiseren tijdens weekends en
schoolvakanties.
We bruisen van de nieuwe ideeën voor kinderen en
jongeren, maar we missen helaas extra handen om alles te
doen wat we zouden willen. Zo heb ik mijn
klassenassistente (een Senior High School graduate) die al
een aantal maanden bij Bumblebee in dienst was, moeten
ontslaan vanwege problemen in de klas. Gelukkig had ik
daarnaast wel een extra vrijwilligster uit het dorp voor een
paar dagen per week, maar zij is onlangs in de stad op zoek
gegaan naar een fulltime, betaalde baan. Zo zie je maar
weer, dat zaken niet altijd lopen zoals gehoopt of gepland.
Het is én blijft toch een aardige klus om onze stichting en
alle daaruit voortvloeiende activiteiten in Ghana draaiende
te houden. Alles kost hier gewoon net wat meer tijd en
moeite om voor elkaar te krijgen!

Update The Roots Foundation Ghana
Tot aan de Paasvakantie hebben we elke dag naschoolse lessen verzorgd bij Anansi YCC,
daarna was er voor de jongeren een welverdiende vakantiestop. Iedereen was aan rust toe
na een drukke eerste schooltermijn!

Tijd voor huiswerk!

JHS studenten krijgen Franse les op ons centrum.

Het is alweer een hele tijd geleden, november 2021
om precies te zijn, dat twee Anansi studenten hun
Basic Education Certificate Exam hebben gedaan ter
afsluiting van Junior High School (JHS). Hoewel de
uitslag in januari 2022 bekend had moeten zijn,
kregen alle eindexamen kandidaten pas in maart hun
resultaten. Diezelfde maand hoorden zij ook pas op
welke openbare Senior High School (SHS) zij geplaatst
waren om hun middelbaar onderwijs te vervolgen.
De overgang van JHS naar SHS is dus niet echt een
automatisme, na je examen heb je een lange
wachttijd en tot op het laatste moment heb je geen
idee op welke school je terecht komt.

Harry geeft de vakken Science & Maths.

Hoewel we in Ghana zogenaamd ‘Free SHS’ hebben, zijn er wel degelijk kosten aan
verbonden om nog 3 jaar onderwijs te kunnen volgen. SHS is namelijk vaak een internaat.
Voordat nieuwe leerlingen worden toegelaten, moeten ze een heel pakket aanschaffen, van
schooluniformen tot matras, beddengoed, klein keukengerei en schoonmaakmiddelen.
Naast al deze items wordt er ook verwacht dat je een zogenaamde houten ‘chopbox’
aanschaft voor je eigen proviand (snacks, suiker, melkpoeder, gari, etc.) Al met al lopen deze
kosten aardig op en dat weerhoudt veel jongeren van minderbedeelde families ervan om na
afronding van JHS door te gaan met school. Deze families kunnen het gewoonweg niet
betalen. Door de hoge inflatie is de Ghanese cedi ook steeds minder waard en rijzen de
prijzen de pan uit!
Voor Innocent en Divine (beiden 17 jaar) hebben we namens de stichting de kosten gedekt
voor de pakketten, zodat zij zonder zorgen kunnen starten met SHS. Wij wensen beide
jongens heel veel succes met deze nieuwe stap in hun schoolloopbaan!
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Terwijl wij in Ghana druk bezig zijn in ons jeugdcentrum, zijn er in Nederland en België veel
mensen die onze stichting op verschillende manieren ondersteunen. Zonder al hun
enthousiasme en belangeloze inzet, zouden wij niet eens al ons werk kunnen doen.
Uiteindelijk moet er toch geld binnenkomen om Anansi Youth Community Centre en al zijn
programma’s voor de jeugd te laten draaien. Dus hierbij nogmaals dank aan iedereen die
onze stichting financieel steunt!
Speciale dank gaat uit naar mijn oude buren en
goede vrienden Ad, Petra en Bonnette Buijing die
de feestelijkheden tijdens Koningsdag wisten te
combineren met een succesvolle verkoop op de
Vrijmarkt in Utrecht. Hun kleurrijke stand met
onder meer Ghanese sieraden, shirts en tassen trok
veel belangstelling en bovenal kopers! We zijn niet
alleen hartstikke blij met de 700 euro die zij hebben
opgehaald voor Anansi, maar ook voor het onder de
aandacht brengen van ons werk in Ghana. Super!

Naast de feestelijke actie in Utrecht wil ik
een ander mooi initiatief vanuit België in
het zonnetje zetten!
Basisschool den Heuvel in Kalmthout had voor zijn jaarlijkse
Vastenactie onze stichting uitgekozen. Waarom? Dat laat ik de
leerkrachten en leerlingen graag zelf vertellen:
“Toen de leerkrachten van den Heuvel, via onze kleuterjuf Els, van
jouw project hoorden, waren we meteen enthousiast!
We besloten om samen met de leerlingen te werken rond het thema
delen. De eerste week van de vasten kwamen we tot rust met onszelf
en leerden we onszelf beter kennen door enkele yogahoudingen en
ademhalingsoefeningen regelmatig te doen.
Die week bekeken we ook al filmpjes van jullie omgeving in Ghana en hoe de mensen dingen maakten en
verkochten of ruilden voor andere dingen. Dit was heel leerrijk!
De tweede week kregen de leerlingen een “deel-bingo”. Ze leerden vooral hun tijd, hun talenten, hun
helpende handen, hun knuffels, hun mopjes en grapjes,…delen met anderen! Zo ervaarden ze dat delen
héél fijn kan zijn!
De volgende twee weken werd er een leesactie gehouden ten voordele van jouw project! De leerlingen
lieten zich sponsoren voor elke bladzijde die ze lazen! Er werd nog verder verteld in de klassen naar waar
de opbrengst zou gaan: een tuk-tuk, gezonde tussendoortjes voor de leerlingen,… De leerlingen hadden
veel begrip en hebben hun best gedaan om veel te lezen en veel lieve familie en vrienden te zoeken die
hen wilden sponsoren.
Er werd veel gelezen en we zijn heel blij dat we het bedrag van 2800 euro aan jullie konden overhandigen!
We hopen dat er veel goede en leuke dingen mee kunnen kopen en doen voor de kinderen daar!
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Ook in de kleuterschool werd gewerkt met een bingokaart die gesponsord werd door ouders en
omgeving. De kleuters deden op school en thuis kleine taakjes en als hun kaart vol was, kregen zij een
centje voor Anansi.”

Natuurlijk kunnen jullie je wel voorstellen dat we in Ghana een gat in de lucht hebben
gesprongen toen wij deze geweldige opbrengst mochten ontvangen. Wij willen alle
betrokkenen, met name de initiatiefneemster Els van den Bergh, uit de grond van ons hart
danken voor deze bijzondere vastenactie!

Hoewel ik in deze editie gelukkig veel leuke nieuwtjes heb kunnen delen, hebben we in
maart echter ook een droevig bericht ontvangen. Op 11 maart is Jessy de Bruyn, een zeer
betrokken donateur van onze stichting, thuis overleden. Met een warm hart heeft Jessy ons
werk in Ghana vanaf het eerste uur ondersteunt, omdat ze minderbedeelde kinderen en
jongeren ook graag de kans wilde geven op een betere toekomst. Wij willen Jessy alsnog
postuum bedanken voor het vertrouwen dat ze in onze projecten heeft gehad!
Ter afsluiting van deze nieuwsbrief wil ik iedereen alvast een fijne zomertijd wensen. Over
drie maanden ben ik weer bij jullie terug, maar uiteraard is Anansi Youth Community Centre
in de tussentijd ook te volgen via Facebook. Graag tot ziens!

Hartelijke groet,

Pascale Adekpui
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therootsfoundationghana@gmail.com

https://web.facebook.com/anansi.youthcommunitycentre.ghana
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