Rapportage Vastenaktie 2014 – Adinkra Foundation
Gemert – Bouw 3 kleuterklassen Akatsi Primary School – Ghana
1. Algemene informatie
Projectnummer: 110426
Projecttitel: Gemert – Bouw 3 kleuterklassen Akatsi Primary School ‐ Ghana
Contactpersoon: Dhr. Keursten
E‐mailadres: a.keursten@kpnmail.nl
2. Achtergrond informatie over het project
De Akatsi RC Primary School is een van de grootste basisscholen in het stadje Akatsi, in de Volta
Region van Ghana. De school en leerkrachten worden bekostigd door de overheid (Local
Authority school). De school heeft twee kleuterklassen (kindergarten 1‐2) en zes
basisschoolklassen (class 1‐6). In schooljaar 2012‐2013 zitten 119 leerlingen in de kleuterklassen.
Er zijn geen klaslokalen voor de kleuterschool.
3.

Doelstellingen en behaalde resultaten van het project

3.1. Doelstelling
Het complete project bestaat uit de bouw en inrichting van 6 lokalen voor kleuterklassen. De
stichting Adinkra wil zich inzetten om één gebouw met 3 lokalen te bouwen, en de Akatsi
District Assembly (vergelijkbaar met gemeente) motiveren om de overige 3 lokalen te bouwen.
Met de lokalen kunnen de kinderen in een rustige en veilige omgeving de aangeboden stof
opnemen. Door het kleuteronderwijs te volgen krijgen kinderen een goede start in de eerste
klas van het basisonderwijs.
3.2. Doelgroep
De school is open voor alle kinderen in Akatsi, ongeacht religieuze achtergrond. In het huidige
schooljaar zitten 119 kinderen in de kleuterklassen, en worden zij begeleid door 5 leerkrachten.
In Ghana is leerplicht voor kinderen van 6 tot 15 jaar (primary en junior secondary school), en
het onderwijs is in principe gratis. Er zijn ook private scholen waarbij wel school fees betaald
worden. Akatsi RC Primary is echter een LA (local authority) school en daarom gratis. De
doelgroep voor deze school is dus het armste deel van de lokale bevolking.
3.3. Behaalde resultaten
De verwachting was dat de bouw en inrichting van de kleuterschool (3 klaslokalen met meubilair
en lesmaterialen) in het eerste halfjaar van 2014 plaats zou vinden. Echter is het project
uitgelopen en pas in maart 2016 opgeleverd.
In januari 2014 is met de beschikbare middelen begonnen met de fundering van het
schoolgebouw, in de loop van 2014 zijn vervolgens de vloeren en de muren gebouwd.
In maart 2015 is het dak geplaatst. De afwerking van het gebouw is juni 2015 grotendeels
voltooid. Eind 2016 is het gebouw voorzien van meubilair en lesmateriaal.
De opening en ingebruikname van de 3 klaslokalen heeft plaatsgevonden op 10 maart 2016.
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Gedurende de bouwperiode is op de volgende wijze gewerkt:
‐ Materialen zijn zo veel mogelijk op de lokale markt of bij lokale middenstand gekocht.
‐ Voor de bouw van de lokalen zijn lokale vaklieden ingehuurd.
‐ Het hoofd van de school en de lokale vertegenwoordiging van de stichting Adinkra
hebben het project gedurende de uitvoering begeleid.
‐ Ouders van de schoolkinderen en de kerkelijke gemeenschap zijn betrokken bij de bouw
van de school.
3.4. Duurzaamheid
Het schoolgebouw is na oplevering aan het lokale bestuur van de school overgedragen. De
lopende kosten van de school (salarissen, onderwijsmateriaal) worden bekostigd door het
Ministerie van Onderwijs. Het onderhoud aan de gebouwen is voor kosten van de lokale
overheid (Local Assembly ofwel gemeente). Ouders (via de PTA, Parent‐Teacher‐Association) en
kerk betalen mee aan de onderhoudskosten van de schoolgebouwen.
4. Fondsenwerving
Voor de basisscholen in de gemeente Gemert‐Bakel is een lespakket ontwikkeld door de
stichting Adinkra over het dagelijkse leven van schoolkinderen in Ghana. Dit pakket kon
ondersteund worden door gastlessen die door ervaringsdeskundigen zijn gegeven.
Een drietal scholen in de gemeente is aan de slag gegaan met de pakketten en hebben gebruikt
gemaakt van de gastlessen. Door een school is een sponsorloop georganiseerd om geld op te
halen voor het project.
Verder zijn donaties ontvangen door sponsoring van lokale bedrijven en door acties van de
MOV’s. Tijdens de Vastenaktie periode is in de parochies ook aandacht geschonken aan het
project door middel van een presentatie en artikelen in de lokale media.
5. Begroting en werkelijk gemaakte kosten
Budget
1. Building
Building costs
10% contingency
Total estimate
2. Furniture
Tables and chairs
Total budget
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GHC
42.513,40
4.251,34
46.764,74
GHC
19.400,00
66.164,74

Budget

Actuals
€

GHC
133.810,50

16.125,77
€
4.000,00
20.125,77

133.810,50
GHC
10.690,00
144.500,50
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6. Fondsen: begroting en werkelijke inkomsten
Funding €
Vastenaktie 2014
Vastenaktie 2015
MOV Gemert & de Mortel 2014‐2015
Donatie Armenbestuur
Film presentatie
Overige donaties 2014
Sponsorloop Kleinerf 2015
Oliebollenaktie 31‐12‐2015
Overige donaties 2015
Lening Van Schijndel Feb‐2016
Total funding

Budget €
Actual €
Actual GHC
15.450,00
13.373,00
56.878,50
8.719,13
36.120,00
2.000,00
4.000,00
12.600,00
2.000,00
‐
‐
1.000,00
‐
‐
2.378,00
9.512,00
2.633,08
10.000,00
1.000,00
3.990,00
1.580,00
6.320,00
2.390,00
9.083,00
20.450,00
36.073,21
144.503,50

7. Ondertekening
Datum
13 november 2016
Plaats
De Mortel
Naam
Toon Keursten
Handtekening

8. Bijlagen
I.
II.
III.

Financieel eindrapport met inkomsten, uitgaven en afwijkingen op de begroting,
inclusief rapporten van de partnerorganisatie.
Foto verslag van de bouw van de kleuterschool.
Uitnodiging van Akatsi District Assembly voor overdracht van Kleuterschool op 10 maart
2016.
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Bijlage II – Foto verslag van de bouw van de kleuterschool

Foto 1: Status bouw op 15‐12‐2014

Foto 2: Status bouw op 01‐03‐2015
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Foto 3: status bouw in september 2015

Foto 4: stoeltjes voor kleuterklassen ‐ 2015
Foto 5: betegelen van de toiletten in januari 2016
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Foto 6: opening van de school 10 maart 2016

Foto 7: kleuterschool in gebruik genomen ‐ maart 2016

Uitgebreide verslagen zijn te vinden op: http://adinkra‐foundation.nl/ en de facebook pagina:
http://www.facebook.com/adinkra.foundation/
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Bijlage III
Uitnodiging van Akatsi District Assembly voor overdracht van Kleuterschool op 10
maart 2016
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