
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTAGE 
 

School manager Mrs. Masakatu: “with the new classroom block we do not have to share 
classrooms anymore. Which is making the situation for the teachers much easier, learners 

can concentrate better because there is less distraction”. 
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EINDRAPPORTAGE 

Doel: het verbeteren van de toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs in Sawaliga. De bouw van drie 

klaslokalen die aan de eisen van de overheid (GES) voldoen gaan hieraan bijdragen. Gekwalificeerde 
leerkrachten blijven langer aan een school verbonden als faciliteiten op niveau zijn. Meer ouders sturen dan hun 

kinderen naar school en laten ze deze ook afmaken. 

Voortgang 

Na het vertrek van de Kalsbeek groep en de 
oplevering van de klaslokalen heeft het school-
bestuur onder leiding van mevrouw Masakatu (zie 
foto) verder gewerkt aan de ontwikkeling van de 
school. Bij het District Education Office werd een 
verzoek gedaan voor meer gekwalificeerde 
leerkrachten. Deze zijn nodig voor de groeiende 
kleuterschool en de middelbare school (JHS = 
Junior High School) die men wil starten zodat de 
kinderen in Sawaliga verder kunnen leren.   

 

 
 

Op 2 maart 2018 heeft World Servants opnieuw 
een bezoek aan de school gebracht ten behoeve 
van de voortgang.  Het gebouw ziet er goed uit en 
wordt volop gebruikt zoals te zien is op de foto op 
de voorkant en de foto die hieronder staat.  
 

 
 

Er zijn voldoende lokalen beschikbaar voor de 
basisschool die zes klassen heeft. Iedere klas heeft 
nu een eigen lokaal zodat de situatie van twee 
klassen in één lokaal nu verleden tijd is.     
 

Eind mei is een deel van het dak van de school 
gewaaid, een grote tegenslag. Het District heeft 
toegezegd dit te zullen herstellen. Mevr. Masakatu 
en AG Care blijven hen aanspreken om dit nu zo 
snel mogelijk te doen. De lessen gaan wel door.  

Resultaten 

De werkvreugde bij de leerkrachten is flink 
toegenomen omdat ze nu allemaal een eigen 
klaslokaal hebben. Deze situatie ervaren ze als 
een enorme stap vooruit. De kwaliteit van de 
lessen verbetert en dat is al terug te zien in de 
resultaten van de leerlingen. 
Ook de betrokkenheid van de gemeenschap is 
toegenomen. Zij bouwde een eenvoudige 
keuken zodat het schoolmaaltijdenprogramma 
gestart kan worden dat door het District 
aangeboden wordt. 
 
Na een dip in 2015 neemt het aantal leerlingen 
jaarlijks gestaag toe. Inmiddels gaan 284 van 
de 350 kinderen in de leeftijd van 4 – 15 jaar in 
Sawaliga naar school.   
Bij de kleuterschool ging het aantal kinderen 
omhoog van 79 naar 86.  Op de basisschool 
steeg het aantal van 141 maar 158. 
Met ingang van het schooljaar 2018 & 2019 is 
er een klas 1 & 2 van de JHS met totaal 40 
leerlingen. Nu hoeven de kinderen niet meer 
voor vervolgonderwijs naar een school in een 
ander dorp. Dit zal er zeker aan bijdragen dat 
meer kinderen door leren. Hiervoor waren dat 
er maar weinig. Veel van hen, met name 
meisjes, haken af vanwege de afstand.      
 
Het aantal leerkrachten is toegenomen van 
acht naar veertien. Dit komt door de JHS. Hier 
krijgen de leerlingen van verschillende 
vakdocenten les. Op de basisschool is er maar 
één leerkracht per klas die alle vakken geeft.  
 
Meer informatie over dit project (GH117) en 
nog te ontvangen updates zijn te vinden op:  
https://www.worldservants.nl/ghana/GH117 
 

Verantwoording 

De door het Kalsbeek College bijeengebrachte 
gelden zijn aan dit project besteed en 
verantwoord in het jaarverslag van 2017. Dit 
kan worden ingezien op de website van World 
Servants www.worldservants.nl/jaarverslag.  
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