
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EINDRAPPORTAGE 

 
 Mr. Adam, leerkracht van de Junior High School: "het leven is hier zwaar omdat de 

huisvesting van de leerkrachten erg slecht is."  

Woningen voor leerkrachten JHS 
in Nakpanduri  
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Doel 
World Servants werkt samen met partnerorganisatie AGREDS aan de uitvoering van een nieuw   
onderwijsverbeteringsprogramma dat de leeromstandigheden maar ook de hygiëne zal verbeteren op 15 
basis- en middelbare scholen met totaal zo'n 5.000 leerlingen. Partner AGREDS voert samen met World 
Servants dit programma uit in drie districten in het Noorden van Ghana gedurende de periode 2016 - 
2020. Dankzij de nieuwe faciliteiten als klaslokalen, woningen voor leerkrachten, latrines, 
regenwatertanks en verschoningsruimtes voor meisjes sturen meer ouders hun kinderen naar school. Het 
aantal meisjes dat de school afmaakt, zal verder toenemen. Tegelijkertijd zal door voorlichting de kennis 
van de kinderen en hun ouders over persoonlijke hygiëne en hoe deze te onderhouden op school en thuis 
vergroot worden.    
 

Projectactiviteiten 
Met dit project worden bij de Junior High School (JHS) 
in Nakpanduri twee nieuwe geschakelde woningen 
gebouwd. Een standaard woning heeft afmetingen van 
9 m x 8 m en heeft een keuken, douche & toilet, 
slaapkamer en een woonkamer. Door een andere 
indeling kan er een variant gemaakt worden met drie 
(slaap)kamers waardoor er twee leerkrachten in een 
woning kunnen verblijven. De hiervoor benodigde 
aanpassingen zijn op de bijgevoegde tekening 
aangegeven.  De bestaande deur van de “Porch” naar 
de “Hall” is dichtgemaakt en verplaatst naar de 
“Corridor”. Met als resultaat dat nu zowel de “Hall” als de “Bedroom” als slaapkamer gebruikt worden.  
 

Uitvoering en voortgang 
De aannemer en de gemeenschap hadden goed werk 
verricht met betrekking tot de voorbereidingen 
waardoor men na aankomst van de World Servants 
groep gezamenlijk aan de slag kon. En die 
samenwerking verliep erg goed. Mede daardoor 
konden de woningen in ruwbouw inclusief het dak 
opgetrokken worden zoals op de foto hiernaast te zien 
is. Ook de benodigde septic tank was opgemetseld. De 
werkzaamheden die bij vertrek van groep nog gedaan 
moesten worden waren de aanleg van het elektra, 
waterleidingen en de sanitaire voorzieningen, plafonds 
aanbrengen, pleisteren van het gebouw en de septic tank afdekken met een betonnen deksel.   
 
In de periode erna heeft de aannemer de woningen 
afgebouwd en de sanitaire voorzieningen aangesloten 
op de septic tank. De bijgevoegde foto toont de 
woningen eind september 2016. 
 
AGREDS-coördinator Stephen Abarika deed verslag van 
de afbouw werkzaamheden: ”work on the two apartment 
teacher houses continued by AGREDS technical team and 
members of Nakpanduri community. The enthusiasm among 
members of the community towards the provision of 
unskilled labour and other form of project support was 
sustained after the Dutch team left, signifying the sign of 
community gradual ownership and leading the development 
of own community development process. The very presence 
of the WS team in the project community contributed immensely to promoting the self-help spirit that was noticed 
in community members before, during and after the WS team left the project community”. 
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Resultaten 
De JHS in Nakpanduri beschikt nu over 
degelijke woonruimte (zie foto) wat de 
aantrekkelijkheid van de school verhoogt. 
Dit is zeker het geval voor Nakpanduri wat 
op het platteland van Noord Ghana ligt. 
Leerkrachten accepteren graag een 
aanstelling bij een school die ook passende 
woonruimte aanbiedt.   
En deze nieuwgebouwde woningen 
beschikken ook nog over elektriciteit en 
sanitaire voorzieningen. Het verschil met de 
hutten (zie foto op de voorzijde) waar ze 
voorheen in ondergebracht waren, is groot.  
 
Inmiddels zijn de woningen in gebruik en van de beschikbare 
ruimte wordt optimaal gebruik gemaakt door de vier 
leerkrachten die er wonen. Op de foto staat een van de 
leerkrachten die er gehuisvest is. Ze komen alle vier uit het 
Zuiden van Ghana en zonder de aanwezigheid van deze 
kwalitatief goede woningen was het bijna ondenkbaar dat 
deze leerkrachten in dit veraf gelegen plattelandsgebied les 
zouden komen geven.  
 
Op de school merkt men dat de leerkrachten meer aanwezig 
en beschikbaar zijn doordat ze dicht bij de school wonen.  
Na schooltijd zijn er leerkrachten die extra lessen, bijscholing 
of sportlessen geven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het leerpunt voor partner AGREDS was dat de locale 
situatie en behoeften leidend moeten zijn. Stephen 
Abarika beschrijft dit als volgt: “assistance and support for 
rural underserved schools and communities must be based on 
locally identified needs, rather than an external 
determination of challenges. A key insight from 
AGREDS/WSN-development work in rural and underserved 
communities is that, while rural communities and schools are 

resource-poor in comparison with other communities and schools, nevertheless can have a significant impact on 
student learning by coordinating use of their local resources towards strategically identified challenges such as the 
teacher houses”. 
Updates van het project zullen te vinden zijn op de website van World Servants met hulp van de link:  
worldservants.nl/projectarchief2016 
 

Financiële verantwoording 
De projecten in 2016 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters 
van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.  
In het jaarverslag van 2016 zijn de projecten financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina’s 74 
t/m 81. Het jaarverslag kan men inzien via de link: worldservants.nl/jaarverslag/2016 

https://www.worldservants.nl/zambia/ZA316
https://www.worldservants.nl/jaarverslag_2016
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