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Wat betekent de Corona crisis in Ghana?
In heel Afrika, behalve Zuid Afrika, is het aantal Corona besmettingen en doden beduidend
minder dan in de rest van de wereld, zie het overzicht verderop. Ghana hanteerde aanvankelijk
een strikte lock down tussen de verschillende wijken en de centrale stad, waar het merendeel van
de besmettingen was. Maar ook tussen stad en platteland. Mensen die zich op straat waagden
riskeerden een flink pak slaag wanneer geen noodzakelijke reden kon worden aangetoond.
Na 3 weken werden de mensen opstandig. Voor vele kleine handelaars en boeren stond het
water aan de lippen. Geen inkomsten betekent geen eten. De regering zag zich gedwongen de
maatregelen op straat iets te versoepelen, een mondkapje werd verplicht.

Wat betekent de Corona crisis voor onze school?
Na sluiting van de Bokemei school in maart waren de leerkrachten door de strenge maatregelen
aan handen en voeten gebonden. Pas nu er meer bewegingsvrijheid is en examenkandidaten
binnenkort weer naar school mogen, komt er schot in. Hiervoor werden examenopgaven aan de
leerlingen uitgedeeld en nagekeken. Online lessen was geen optie, geen enkele leerling bezit
een computer of laptop. Het team vergaderde regelmatig om de onderwijsaanpak voor nu en
straks te bespreken. Vragen als hoe het met de schoolbussen moet die normaal overvol vol zijn,
maar die straks veel vaker op en neer moeten rijden en wat komt er verder voor kijken?
Ontsmetting van de school, tests voor kinderen
en leerkrachten, goede instructies, een nieuwe
indeling van klaslokalen, ontsmetting
materialen. Ouders die zich zorgen maken,
strenge regels eisen, maar moeilijk uitvoerbaar.
Op het schoolterrein zijn nog veel karweitjes te
doen, zoals de aanpak van onkruid.

Schoolhoofd Ms. Laryea:

“The Covid-19 means a major challenge for all of
us. We are very happy that our JHS exam
kandidates are starting on June 29, a first step.
With Gods grace we shall overcome.”

Meubelwerkplaats in ontwikkeling
Installatie werkzaamheden voor de pas aangeschafte en
gesponsorde grote machine in de nieuwe meubelwerkplaats
gaan gewoon door. Er moet onder meer een nieuwe
betonnen vloer worden aangelegd en een apart
elektriciteitsnet. Een vakspecialisten moet de werking van de
machine uitleggen.

NIEUWS UIT AMSTERDAM
Support blijft nodig, vooral nu! WORDT DONATEUR! ALLES HELPT!
Nu de school momenteel helemaal geen inkomsten heeft terwijl de
onkosten doorgaan en de salarissen wel worden doorbetaald is Uw
financiële steun heel hard nodig. Ook om de school Corona proof te
maken. Wij bedanken de donateurs die hun bijdrage verhoogden of
een extra donatie overmaakten.
Doet u mee? Uw bijdrage graag op rek.nr. NL 41 INGB 000 9435539
t.n.v. stichting Bokemei. HARTELIJK DANK!
Ontvangen donaties (15 mrt -7 juni 2020). We noemen alleen namen met toestemming (Privacy wet).

Particulieren totaal: € 591. Donaties werden deels besteed aan het schoolbudget (kosten: € 2.000 p.m.
voor kinderen die (te) weinig schoolgeld betalen). Vaste donateurs: € 412,50 p.m.
Stichting Akosua: € 5.425, ondersteuning van 35 zeer arme schoolkinderen.
Muntenactie/‘T Brinkie: € 705 (totaal in 2020: € 1.255)- kenniscentrum/aanvulling salarissen. Anonieme
sponsoren: € 2.500 voor de meubelwerkplaats. Stg. Ga-voor-Gha-na: interieur praktijkwerkplaats: € 8.550.

Donaties van materialen: nieuwe sportschoenen, 750 pennen en sportspullen. ALLEN HARTELIJK DANK!

van Saskia en George

van DK Accountants & Adviseurs

matrassen van Mieke’ s school

Acties op scholen
Vraag de directeur of actie coördinator van de school mee te doen
aan een actie voor Bokemei. We kunnen over het project vertellen,
les geven, films vertonen, bijv. over een 15-jarig Ghanees meisje of
over basisschool leerlingen. Vraag of Afrika /Ghana in het
lesprogramma past.
Tips actie: rommelmarkt, sponsorloop, zelfgemaakte spullen, etc.
Acties met supermarkten
Diverse supermarkten werk(t)en mee aan onze actie om geld in te zamelen voor (afbetaling),
resp. een nieuwe schoolbus. Dankzij hen kunnen we extra schoolmeubels
en leermaterialen aanschaffen. We bedanken managers, medewerkers
en gulle klanten van AH en Jumbo Amsterdam VAN HARTE voor hun
onmisbare bijdrage aan deze actie! Actie: Help mee meer supermarkten
te vinden!
Sponsorlopen, Bob ‘Bokemei’ Bock:
“Er valt weinig te melden, wegens het Corona virus zijn gezamenlijke wedstrijden afgelast, iedereen traint wel
individueel in de hoop op betere tijden.”

Actie: Doneer via www.geef.nl/actie/lopen-voor-bokemei/ nu meer dan ooit nodig!
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