
In de herfstvakantie gaan een 20-tal leerlingen 

en een aantal Rotarians van Rotary Club Amers-

foort-Regio een container vullen met overtollig 

schoolmeubilair van het Baarnsch Lyceum. Tafels, 

stoelen en kasten die niet meer bruikbaar zijn in 

de nieuwe school kunnen nog uitstekende dien-

sten bewijzen in Ghana.

Het meubilair is bestemd voor een school in 

Zebilla, een groot dorp gelegen in de Upper East 

Region van Ghana, een sub-Sahara gebied, dicht 

tegen de grens met Burkino Faso. 

In dit gebied wonen ongeveer één miljoen men-

sen waarvan 90% op het platteland.

De mensen leven van het land, o.a. uien- en 

tomatenteelt en de handel. Industrie of andere 

economische activiteit is er nauwelijks. In Zebilla 

leven de meeste mensen in traditionele Afrikaans 

lemen hutten met daken van riet. Veel mensen 

zijn analfabeet.

De Rotary Club heeft in het verleden al meerdere 

scholen laten bouwen in dit gebied. De school 

waar wij nu hulp aan bieden is de St. Charles 

Lwanga School, een school die kleuter-, basis- en 

middelbaar onderwijs biedt. Recent is een bedrag 

van ca € 25.000,- overgemaakt om een 3-class-

room gebouw aan de school toe te voegen.

Voor dit nieuwe gebouw - maar eigenlijk voor de 

hele school - zijn tafels en stoelen nodig waar-

voor in Ghana de mogelijkheden en het geld 

ontbreken. 

Daarom zijn de organisatoren – en natuurlijk de 

kinderen van de St. Charles Lwanga School – u 

heel erg dankbaar dat de schoolmeubelen uit 

Baarn een tweede leven in Ghana krijgen!

Wij zouden het buitengewoon op prijs stellen 

als u dit project zou willen ondersteunen door 

een bijdrage in de vervoerskosten van minimaal 

10 euro te willen overmaken op bankrekening-

nummer 41.51.90.150 t.n.v. RC Amersfoort-Regio 

o.v.v. Container Ghana.

SCHOOLMEUBILAIR VAN BAARNSCH LYCEUM NAAR NOORD-GHANA.

Zebilla ligt in het rode cirkeltje in N.O. Ghana Hoofdgebouw van de St. Charles Lwanga School

Dorpje met traditionele lemen hutten met rieten daken

Stenen worden gemaakt en gedroogd in de zon De muren zijn bijna klaar (foto 5 oktober 2010)

Opeengepakt les krijgen onder een afdak..... Nieuwe tafels en stoelen zijn hard nodig.....

Dit 3-classroom gebouw is enkele jaren geleden door RC Amersfoort-Regio gerealiseerd


