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Het jaar 2016 loopt bijna ten einde en wij kijken terug op een succesvol jaar
waarin er weer vele computercertificaten zijn uitgereikt. Dit succes hebben we te
danken aan de inzet van het personeel ter plaatse en de investeringen die we
dankzij uw giften en donaties mogelijk hebben kunnen maken. Hartelijk dank
daarvoor, donateurs! Wij zijn bezig met veelbelovende plannen om de
zelfstandigheid van het CADC te bewerkstelligen. Daarover leest u meer in deze
nieuwsbrief.
Wat hebben we bereikt?
2017 is het jaar waarin het CADC haar tienjarig jubileum viert. Sinds september
2007 verzorgen we computercursussen voor middelbare scholieren. Er zijn al
ongeveer 1500 kinderen geholpen met basis computeronderwijs. Daarvoor is de
gemeenschap van Navrongo zeer dankbaar.
Er komt veel bij kijken om voor zo een lange periode voor zoveel studenten de
school draaiende te houden. De dagelijkse tomeloze inzet van de medewerkers in
Ghana maakt dit mogelijk. Daarnaast hebben we de laatste jaren vele projecten
met succes kunnen afsluiten.
Hieronder een opsomming van de belangrijkste projecten:


Aanstelling daily manager Saliwu



Bijscholing personeel



Bouw toiletvoorziening



Groot onderhoud aan dak en gebouw



Metalen deuren



Nieuwe PC’s/laptops



Verdubbeling aantal werkplekken met
nieuwe bureaus



Nieuw zeil



Oprichting voetbalteam



Rolstoel voor beveiliger Macho



Wachterhuisje voor de beveiliging



UPS’en (uninteruptable power supply)



Start van een winkel

Namens de medewerkers van het CADC en de vele studenten willen we iedereen
hartelijk bedanken voor de steun in de afgelopen tien jaar.
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Waar zijn we mee bezig?
Na het verzorgen van tien jaar computeronderwijs willen we
graag een volgende stap nemen en dat is ervoor zorgen dat het
CADC nog meer op eigen benen komt te staan.
Vanwege deze ambitie hebben we het project “Awaken” in het
leven geroepen. Meer informatie hierover is te vinden op
http://www.cadc.nl/Project-Awaken/
Peter Langenberg uit het bestuur zal komend jaar naar Ghana emigreren om zich
bij zijn Ghanese vrouw en zoon te voegen. Samen met Alex, de Ghanese
projectcoördinator van het CADC, gaat hij een particuliere basisschool in Tamale
oprichten. Het CADC zal als apart onderdeel voor computeronderwijs per
september 2017 opgaan in deze basisschool. De afhankelijkheid van donaties
vanuit Nederland wordt daarmee verminderd. Deze basisschool zal de filosofie
van het CADC in stand houden maar zal zelfstandig opereren.

Het plaatsen van een gebouw is de grootste uitdaging.
Daarom zijn we een samenwerkingsverband met
Stichting Wilde Ganzen aangegaan. Stichting Wilde
Ganzen zal elk gedoneerd bedrag hiervoor met 50%
verhogen.
Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd door middel van het steunen van
ontwikkelingsprojecten die opgezet zijn door mensen ter plekke in samenwerking
met bevlogen Nederlanders. Dat doen ze met de kennis, ervaring en financiële
steun. Zo zorgen ze samen voor structurele verbetering.
Waar gaan we naartoe?
We gaan onze financiële steun aan het CADC de komende jaren afbouwen. De
basisschool zal in het schooljaar 2017/2018 haar deuren openen. Hiermee gaan
we richting ons doel dat het CADC volledig op eigen benen komt te staan!
De komende maanden zullen er veel ontwikkelingen gaan plaatsvinden, dus houd
onze website in de gaten!

Contact
Naam: Stiching NorGhaVo (Kamer van
Koophandel kenmerk 09133002)
Website: www.cadc.nl
E-mailadres: navrongo.cadc@gmail.com
IBAN code: NL45INGB0009397346
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