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Het is alweer ruim een jaar geleden sinds de laatste nieuwsbrief van het CADC.
Een jaar dat in het teken heeft gestaan van het verstevigen van de basis van het
CADC, om van daaruit te kunnen groeien naar grotere zelfstandigheid. In deze
nieuwsbrief komen de wetenswaardigheden van het laatste jaar voorbij.
Kerst 2014

In de kerstvakantie is ons bestuurslid Saskia van Mourik in Navrongo geweest.
Nog net op tijd om de kerstviering op de computerschool bij te wonen. Een
bijzondere gelegenheid.
Stilgestaan werd bij het feit dat de computerschool al 7 (nu 8) jaar een
belangrijke bijdrage levert aan het in praktijk brengen van de computerlessen
zoals ze die op school krijgen. Leerlingen van 6 scholen uit Navrongo en
omgeving leren typen, het omgaan met de computer, maar ook Word en Excel.
Stuk voor stuk vaardigheden die hen later zullen helpen om een goede baan te
vinden.
Speciale aandacht was er voor alle sponsors in Nederland; zij worden door de
leerlingen bedankt voor hun bijdrage aan het CADC. Mede dankzij jullie is ICTonderwijs mogelijk!
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Groot onderhoud aan computerschool
Zoals in de nieuwsbrief van november 2014 al was aangegeven, was er groot
onderhoud aan het schoolgebouw nodig. Met veel enthousiasme heeft de staf
van het CADC met behulp van lokale timmermannen dit jaar de volgende
werkzaamheden uitgevoerd aan de computerschool:
 Het dak is gedeeltelijk vervangen
 De deuren zijn vervangen of gerepareerd
 Er is nieuw zeil gelegd
We zijn zeer verheugd dat door giften uit Nederland deze werkzaamheden plaats
konden vinden!

Wachtershuisje en shop
Dit jaar is begonnen met de bouw van een wachtershuis voor bewaker Macho. Hij
houdt het terrein 24 uur per dag in de gaten en is altijd buiten, op de veranda of
in de open lucht.
Met lokale middelen is het wachtershuisje in Noord-Ghanese stijl gebouwd.
Ernaast is in soortgelijke stijl een winkeltje gebouwd, wat nog verder ingericht
gaat worden met onder andere de gedoneerde koelkast voor de verkoop van
water, als inkomstenbron.
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Veiling buurtkerk Rotterdam West
In april 2015 organiseerde de Buurtkerk Rotterdam West een veiling voor het
goede doel. Het CADC in Ghana was hiervoor uitgekozen. Kerklid en CADCbestuurslid Tytsia de Jong vertelde, gehuld in Ghanese kledij, over het project en
de uitdagingen voor de toekomst. Een beamerpresentatie met foto’s bracht
Ghana en de computerschool even heel dichtbij.
De opbrengst zou worden besteed aan het afbouwen van de shop op het terrein
en het beveiligersgebouw. Deze voorziening is een van de manieren voor het
CADC in Ghana om in eigen onderhoud te gaan voorzien.
Ons team in Ghana was zeer verheugd met de mooie opbrengst van de veiling.
Er is inmiddels hard gewerkt en progressie geboekt in de afbouw van de shop en
het beveiligersgebouw. Allen zeer veel dank!

Fietskar Macho
Het Ghanese team heeft zorg voor
de gezondheid van de medewerkers.
Voor allemaal is een zorgverzekering
afgesloten. Dit vergoedt, net als bij
ons, niet alles.
Giften hebben het mogelijk gemaakt
om voor Macho een fietskar te laten
maken in Tamale, de hoofdstad van
Noord-Ghana. Zo kan hij zich weer
snel verplaatsen en zijn werk naar
behoren uitvoeren.
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Verslag bezoek David
Bestuurslid David de Baar doet verslag:
“Afgelopen zomer ben ik samen met mijn vriendin op vakantie gegaan naar
Burkina Faso en Ghana. Uiteraard stond in deze vakantie een bezoek aan het
CADC en mijn gastgezin centraal. Heerlijk was het om weer “thuis” te zijn en de
warmte en gastvrijheid van de Ghanezen te ervaren. Het was fijn om het team
weer eens met eigen ogen te zien en de successen, maar ook de uitdagingen
met elkaar te bespreken.
Waar ik persoonlijk erg blij van werd was dat ik op een middag even langskwam
op het CADC en daar een vol klaslokaal aantrof met enthousiaste jonge meiden
die op dat moment les kregen. Ze vertelden me, dat ze trouw iedere les komen
en dat ze het ook echt als een kans zien om les te krijgen in ICT-vaardigheden.
Het biedt ze meer mogelijkheden op een baan en ook bij het volgen van een
vervolgstudie zijn ICT-vaardigheden in Ghana steeds belangrijker. Zij zijn de
jongeren voor wie we ons inzetten en het was erg mooi om dit met eigen ogen
weer te zien”.

Huidige stand van zaken
De computerschool ziet er weer goed uit. De UPS-en zijn gearriveerd en
voorkomen schade aan computers en beeldschermen bij sterke wisselingen en
uitval van stroom. Er zijn reserve laptops gekomen en studieboeken in het
Engels, ter extra ondersteuning van de lessen.
Plannen voor de toekomst
Samen met het team in Ghana bekijken we hoe er meer eigen inkomsten kunnen
komen. We denken aan een kopieerservice en onderzoeken de mogelijkheden
voor het aanbieden van internet. Dit heeft al een tijdje onze aandacht. Het is een
langzaam proces en zal ook investeringen vragen. “Small, small”, zegt de
Ghanees. Ze komen er wel, mede dankzij u.
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Dank aan de donateurs
Wij stellen uw steun aan het CADC
buitengewoon op prijs. Met een vaste groep
donateurs kunnen wij noodzakelijke en
duurzame investeringen op de computerschool
mogelijk maken.
Kijk ook eens in de sponsor corner op
www.cadc.nl voor een origineel
verjaardagscadeau! 

Belastingvoordeel
Stichting NorGhavo staat als stichting ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel en bij de Belastingdienst als Algemeen Nut
Beogende Instelling. Dit betekent dat u uw giften geheel of
gedeeltelijk kunt aftrekken van de belasting. Kijk voor details op
de website van ANBI.
Contact
Naam: Stichting NorGhaVo (Kamer van Koophandel kenmerk 09133002)
Website: www.cadc.nl
E-mailadres: navrongo.cadc@gmail.com
Rekeningnummer: NL45INGB0009397346
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