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Lieve mensen,
Het is alweer een tijdje geleden dat jullie de laatste nieuwsbrief hebben gelezen, maar ondertussen is
er veel gebeurd. Veel leesplezier!

Reis van Gerjon naar Ghana
Afgelopen december / januari is Gerjon samen met haar moeder en vriendin Jane naar Ghana
afgereisd. Het was weer een indrukwekkende en leerzame reis met enerzijds de warme kennismaking
met Habiba en anderzijds de cultuurverschillen tussen Afrika en het westen.
Tijdens hun verblijf in Tamale hebben ze diverse afgeronde projecten bezocht en bekeken waar
onderhoud nodig is (hierover later in deze nieuwsbrief meer). Natuurlijk hebben zij ook een bezoek
gebracht aan ons huidige project van 2014/2015.

Project 2014/2015: Fathullah Islamic School
In juli 2014 is de bouw gestart van het eerste gebouw. Dit verliep voorspoedig en eind november 2014
was het eerste gebouw af. Het schilderwerk is uiteindelijk in de eerste weken van 2015 voltooid.

Onze aannemer, Francis, kon in november 2014 meteen door met de bouw van het tweede gebouw.
Het slechte weer (met veel hevige regen) zorgde er echter voor dat de bouw hiervan niet zo
voorspoedig verliep als gehoopt. In de tussentijd kregen we ook nog te maken met slecht nieuws: in
verband met een uitzonderlijke zware storm tijdens deze hevige regenvallen raakte het dak van het
eerste gebouw zwaar beschadigd. Dit betekende een extra kostenpost en nog meer vertraging.
Pas na de zomer van 2015 hebben we te horen gekregen dat ook het tweede gebouw klaar is, met
uitzondering van het schilderwerk. We verwachten dat dit voor het einde van het jaar klaar is.

Hulp gevraagd bij vernieuwen website
De technische ondersteuning van onze huidige website komt binnenkort te vervallen. Daarom zijn we
op zoek naar iemand die ons kan helpen om onze website om te zetten naar Wordpress.
Heb je hier ervaring mee of ken je iemand die dit kosteloos voor ons zou willen doen, neem dan
contact met één van ons op. Wij zouden hier ontzettend mee geholpen zijn. Alvast bedankt.

Aangepast beleid
Vanaf de start van onze stichting hebben we al enorm veel scholen mogen ondersteunen. We hebben
resultaten geboekt waar we super trots op zijn. Daarbij blijft het voor ons belangrijk om afgeronde
projecten te onderhouden. Zowel de huidige economische situatie in Ghana als die in Nederland
hebben echter invloed op onze stichting. Aan de ene kant stijgen de bouwkosten (als gevolg van
inflatie in Ghana) en aan de andere kant merken wij dat donaties teruglopen.
Om deze reden hebben wij besloten om na de afronding van ons huidige project voorlopig te stoppen
met het aannemen van nieuwe projecten zodat we ons kunnen blijven focussen op het onderhoud van
de afgeronde projecten.

10 jarige bestaan!
In september 2016 bestaat Geldrops
Geluk voor Ghana 10 jaar! Dit willen wij
natuurlijk vieren en zijn al druk bezig met
de voorbereidingen.
We houden jullie op de hoogte 

