
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTAGE 

Stephen Abarika, AG Care coordinator: “schools that lack standard classrooms will 
normally have teachers refusing posting to such deprived community schools. Due 

to the improvements in Sumniboma #1 five more teachers got attracted”.  

GH418: klaslokalen in Sumniboma #1  
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Doel 
World Servants ondersteunt dit onderwijsverbeteringsprogramma dat de leeromstandigheden maar ook 
de hygiëne zal verbeteren op 15 basis- en middelbare (Junior High) scholen met totaal zo'n 5.000 
leerlingen. AG Care Ghana, de nieuwe naam van onze partner (voorheen AGREDS), voert dit programma 
uit in drie districten in noord Ghana gedurende de periode 2016 - 2020. Doordat er bij scholen nieuwe 
klaslokalen, woningen voor leerkrachten, latrines, regenwatertanks en verschoningsruimtes voor meisjes 
komen, sturen meer ouders hun kinderen naar school. Het aantal leerlingen -met name meisjes- dat de 
school afmaakt, zal verder toenemen. Door voorlichting wordt de kennis van de kinderen en hun ouders 
over persoonlijke hygiëne vergroot.  

Projectactiviteiten  
Programma voor de kinderen, sportactiviteiten en huisbezoeken tijdens het project zorgen voor         
intensieve interactie tussen de gemeenschap en de Nederlandse jongeren waardoor bij beide een         
proces van verandering in gang wordt gezet. Om de onderwijssituatie van de 271 kinderen in Sumniboma 
#1 die hier naar school gaan te verbeteren, vinden de volgende activiteiten plaats:  
 Bouw van drie klaslokalen met aan één zijde een veranda. Afmetingen: 8 x 30 mtr. 
 Bouw van een regenwatertank van 35.000 ltr. 
 Programma voor de kinderen, sportactiviteiten en huisbezoeken tijdens het project zorgen voor 

intensieve interactie tussen de gemeenschap en de Nederlandse jongeren waardoor bij beide een 
proces van verandering in gang wordt gezet. De World Servants groepen organiseren ook 
“Voetbal4Water” activiteiten als trainingen en wedstrijden die gebruikt worden om aan de leerlingen 
en hun ouders het belang van persoonlijke hygiëne uit te leggen – zie foto. 

 Trainingen, workshops en informatiebijeenkomsten verzorgd door AG Care voor ouders, leerkrachten 
en schoolbestuur over het belang van hygiëne en onderwijs, in het bijzonder voor meisjes. 

Uitvoering en voortgang 
Het project was goed voorbereid door de 
aannemer, zijn werklieden en de 
gemeenschap. Nadat de World Servants 
groep gearriveerd was, ging men 
voortvarend verder. Aan het eind van de 
tweede week was men al druk met de 
dakconstructie bezig (foto). Naast 
bouwen waren er het kinderprogramma 
en verschillende andere activiteiten zoals 
huisbezoeken, kerkdiensten, sport en 
spel waarin de jongeren en de 
gemeenschap verder kennis met elkaar 
maakten.  Met het Football4Water 
programma werden er trainingen aan drie verschillende teams gegeven met aansluitend voorlichting over 
(persoonlijke)hygiëne. Dit werd afgesloten met een toernooi dat door het team van Sumniboma werd 
gewonnen. Hele dorpen waren uitgelopen om hun team aan te moedigen.     
 
Bij de overdracht waren de klaslokalen in 
ruwbouw gereed en was men al met de 
afwerking begonnen. De bouwoverdracht 
begon met een fantastisch kinderfeest 
waarbij de oudhollandse spelletjes 
werden afgewisseld met Ghanese dans en 
theater. ’s Middags had het hele dorp, 
jong en oud, zich verzameld onder de 
boom aan de rand van de bouwplaats 
voor de officiële overdracht. Na het 
begroeten van de chief en de eerste dans 
gaven de officials hun speech. Aan het 
eind van de ceremonie werden de leiders 
van de World Servants bevestigd tot ‘chief and deputies’ van het dorp (foto). Dit ging gepaard met flink 
wat muziek, dans en natuurlijk veel plezier.  
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Na het vertrek van de groep is er hard 
doorgewerkt door de aannemer en lokale 
bevolking! Begin september waren de 
klaslokalen klaar voor gebruik (foto).  
In oktober werd het nieuwe meubilair 
geleverd wat de lokalen tot echte 
klaslokalen maakte (zie foto voorzijde).  
De leerlingen hoefden niet langer meer op 
de grond te zitten.   
Op de website 
worldservants.nl/projectarchief2018 
staan een aantal updates met meer foto’s 
en filmpjes over dit project in Ghana. 
 

Resultaten 
Deze lokale school had twee klassen met 57 kleuters en in de zes klassen (groepen) van de Primary school 
zaten 214 leerlingen. Totaal 271 leerlingen. Zij kregen les van vijf leerkrachten en die beschikten over 
slechts drie standaard lokalen. Er voor staat nog een oud lemen 
gebouwtje dat deels als school en deels voor het bereiden van 
schoolmaaltijden gebruikt werd.  Hiervoor krijgt het dorp steun 
van het World Food Program. Nu staan er drie nieuwe ruime 
degelijke klaslokalen wat een grote verbetering is voor het 
lesgeven en het leren vooral tijdens het ‘koude’ seizoen met veel 
wind en regen. Ook de door een lokale timmerman gemaakte 
schoolbanken dragen hieraan bij. Nu kunnen de leerlingen zittend 
werken en de les volgen wat hun prestaties positief zal 
beïnvloeden.     
 
Het totaal aantal leerlingen is gestegen van 271 naar 302 en aan 
het begin van het nieuwe schooljaar 2019/2020 doorgestegen 
naar 329, 166 jongens en 163 meisjes. De groei is het grootst bij de 
Primary School. Hier nam het aantal leerlingen toe van 214 naar 
262.  Deels doordat er meer kinderen naar school gaan maar ook 
doordat de kinderen in de hoogste klassen op school blijven en 
deze afmaken.  
 
Wanneer de infrastructuur van een goed niveau is zijn meer leerkrachten bereid om een aanstelling op een 
plattelandsschool te accepteren. Bij deze school is het aantal leerkrachten inmiddels toegenomen tot elf. 
Op de foto staat een van hen die onlangs op de school is aangesteld. 
 
Door de bouw van de regenwatertank kan de school de hygiëne 
beter op peil houden omdat er permanent water beschikbaar is. 
Hierdoor wordt het schoonmaken eenvoudiger, kunnen de 
kinderen (foto) hun handen wassen na het toiletbezoek en voor en 
na het eten. De keuken kan schoon water gebruiken voor het 
bereiden van de maaltijd en er is drinkwater beschikbaar. Kinderen 
zitten meer in de klas omdat er geen tijd hoeft te worden besteed 
aan het halen van water.     

Financiële verantwoording 
De projecten in 2018 zijn financieel mogelijk gemaakt door de 
bijdragen van de deelnemers, supporters van World Servants, 
fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.  
In het jaarverslag van 2018 zijn de projecten financieel 
verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina’s 86 t/m 95. Het 
jaarverslag kan men inzien via de link: 
worldservants.nl/jaarverslag/2018 

https://www.worldservants.nl/ghana/GH418
https://www.worldservants.nl/jaarverslag


 

 

 

 
 
Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we. 
 

 
 
 
 
 
 


