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Beste donateur van het CADC, 

 

In de nieuwsbrief van afgelopen december schreven wij reeds over het 

project “Awaken” dat wij in het leven hebben geroepen om ervoor te 

zorgen dat het CADC op eigen benen komt te staan. Peter Langenberg 

uit het CADC-bestuur zal deze zomer naar Ghana emigreren om zich bij 

zijn Ghanese vrouw en zoon te voegen. Samen met Alex Kiipo, de 

Ghanese projectcoördinator van het CADC, richt hij een particuliere 

basisschool in Tamale – de hoofdstad van Noord-Ghana - op. Het CADC 

zal als apart onderdeel voor computeronderwijs per augustus 2017 

opgaan in deze basisschool. Daardoor is het CADC niet meer afhankelijk van donaties 

vanuit Nederland. Deze basisschool zal de filosofie van het CADC in stand houden, maar 

zal zelfstandig opereren. 

  

Het CADC sluit eind deze maand haar deuren in Navrongo en 

de nieuwe particuliere basisschool “Royal International 

Academy” (RIA) zal haar deuren aanstaande augustus in 

Tamale openen om met het schooljaar 2017/2018 te starten. 

Een aantal van de personeelsleden van het CADC verhuist 

mee naar Tamale. Zo zullen Macho (beveiliger CADC) en zijn 

vrouw Christy (schoonmaakster CADC) ook in de nieuwe 

school hun rollen gaan vervullen. Zij zijn dolblij met de 

mogelijkheid om samen met hun kinderen een nieuw bestaan 

in Tamale op te bouwen. Ook Saliwu zal op de nieuwe RIA 

gaan werken als docent. Charles (docent CADC) en Francis (tweede beveiliger CADC) 

zullen in Navrongo blijven. Vanuit de projectorganisatie faciliteren wij hen in nieuwe 

mogelijkheden om in hun levensonderhoud te voorzien.  

 

De andere Nederlandse bestuursleden David de Baar, Tytsia de Jong, Maaike Slingerland 

en Saskia van Mourik zullen na hun jarenlange betrokkenheid bij het CADC geen actieve 

rol meer spelen nu het project “Awaken” het mogelijk maakt dat zij hun droom bereiken: 

het CADC komt op eigen benen te staan. Zij hebben zich met ontzettend veel plezier de 

afgelopen jaren ingezet voor het CADC en ze zullen de nieuwe RIA zeker een warm hart 

toedragen.  

 

Wat betekent dit nu voor u als donateur? 

 

Wij zijn u ontzettend dankbaar dat er dankzij uw 

steun de afgelopen 10 jaar ongeveer 1500 kinderen 

basiscomputeronderwijs hebben genoten. Dit heeft 

de gemeenschap van Navrongo en omgeving 

ontzettend waardevolle kennis en vaardigheden 

opgeleverd. De computerschool verhuist vanuit 

Navrongo naar Tamale, maar laat op deze manier 

haar sporen op een niet uit te drukken manier na.    

 

U hebt als donateur de keuze of u met de overgang 

van het CADC naar de RIA, en daarmee de 

zelfstandigheid van het CADC, uw bijdrage wel of niet wilt voortzetten. Wanneer u ervoor 

kiest de RIA te steunen, krijgt de besteding van uw geld vorm in een nieuw concept. 

Voorheen ging uw bijdrage puur naar de computerschool en de faciliteiten die nodig 

waren om het project zelfvoorzienend te laten worden. Wanneer u graag de RIA wilt 
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steunen, zal uw bijdrage gaan naar beurzen om studenten uit minder welgestelde 

gezinnen in staat te stellen om onderwijs aan de RIA te volgen. Het gaat dan om 

compleet onderwijs, dus niet alleen computeronderwijs, van kleuterschool t/m 

basisonderwijs. De kosten voor een onderwijsbeurs voor een kind bedragen € 240,- per 

jaar. Uiteraard is het ook mogelijk om slechts een gedeelte te sponsoren, zodat meerdere 

sponsoren samen één kind in staat stellen onderwijs te volgen. Wanneer u niet wilt 

overstappen van sponsoring van het CADC naar de RIA, kunt u zelf uw automatische 

incasso beëindigen. Al het geld dat nog op de lopende rekening van het CADC staat, zal 

besteed worden aan grote investeringen voor het computerlokaal.  

 

Voor welke optie u ook kiest, wij, onze Ghanese collega’s en de gehele gemeenschap van 

Navrongo zijn u ontzettend dankbaar dat wij dankzij uw steun dit project tot een succes 

hebben kunnen maken! 

Tot slot zijn wij nog blij te vermelden dat wij een 

samenwerkingsverband met Wilde Ganzen zijn aangegaan voor 

de bouw en de inrichting van de nieuwe RIA. Laatst is er zendtijd 

hiervoor op NPO 2 geweest: 

https://www.youtube.com/watch?v=WgYa4pPZtrc&feature=yout
u.be De fondsenwerving verloopt zeer succesvol. De bouw van de school is in volle gang. 

Met hartelijke groet, 

Bestuur CADC-NL 

David de Baar, Tytsia de Jong, Maaike Slingerland, Saskia van Mourik en Peter 
Langenberg  

 

 

Contact 

Naam: Stichting NorGhaVo (Kamer van Koophandel kenmerk 09133002) 

Website: www.cadc.nl 

E-mailadres: navrongo.cadc@gmail.com 

IBAN code: NL45INGB0009397346 

 

Website RIA: http://ria.co.nf/ 

V.l.n.r.: Alex Kiipo, Peter Langenberg, Tytsia de Jong, Maaike Slingerland, David de Baar, Saskia van Mourik 
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