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Donaties
Hartelijk dank donateurs, voor jullie giften aan het CADC!
We zijn zeer dankbaar voor de donaties van enkele non-profit organisaties en
voor de giften van vrienden en familie van de bestuursleden David, Saskia,
Tytsia, Peter en Maaike!
Dhr. de Baar, de vader van voorzitter David, heeft het verlanglijstje voor zijn 65e
verjaardag ten gunste van het CADC ingezet. Vele vrienden en kennissen hebben
een duit in het zakje gedaan voor de computerschool, waarvoor onze hartelijke
dank!
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Successen
Dankzij de giften kunnen we de
computerschool draaiende houden.
Het aantal computerplaatsen voor
leerlingen kan uitgebreid worden door
het uitvoeren van een ‘U-vorm’ in het
klaslokaal waar we nu het benodigde
geld voor hebben. Ook kunnen we het
lokaal voorzien van een sterke
metalen deur. Daarnaast is er op dit
moment een container vanuit
Nederland naar Ghana onderweg met
computers, beeldschermen, boeken,
een toner, kabels en andere
toebehoren.
Zo wordt er volop gewerkt aan blijvende
ontwikkeling van het project. Sinds de
start in september 2007 hebben in totaal
al 655 leerlingen geparticipeerd in de
computercursussen. Gedurende de
weekends hebben volwassenen cursussen
in beginnende en gevorderde
computervaardigheden gevolgd. In
september 2011 hebben we het CADC
voorzien van nieuwe neo-industrial PC's,
zodat de voorzieningen weer up to date
zijn.
Onze website www.cadc.nl die sinds een jaar in de lucht is, heeft al kunnen
rekenen op 50.000 bezoekers!
Uitdagingen
In het voorjaar van 2012 heeft er een hevige
storm gewoed in Navrongo. Hierbij is het dak
van de computerschool zwaar beschadigd
geraakt. Er is tijdelijke oplossing gemaakt,
zodat er geen lekkage meer is. In de
afgelopen 20 jaar is er niet zo een hevige
storm in Navrongo geweest.
Daarnaast kent het CADC uitdagingen in de
vorm van investeringen die zeer noodzakelijk
zijn en waar hulp hard voor nodig is. Er is
regelmatig stroomuitval, waardoor de apparatuur schade oploopt. Een
‘uninteruptable power supply’ kan dit voorkomen. Verder is groot onderhoud aan
het gebouw nodig en hebben wij nog altijd de wens om internetverbinding op het
CADC mogelijk te maken.
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Team
Het huidige CADC-team ter plaatse bestaat uit:
Alex Kiipo – Projectcoördinator
Charles Abekere – Hoofd ICT en docent
Ibrahim Saliwua – Daily manager en docent
Macho Ayaga – Hoofdbewaker
Marko Loguwu – Bewaker
Christy Ayaga - Schoonmaakster
Bijscholing personeel
Door de uitbreiding van het team met nieuwe
medewerkers was het mogelijk om Charles
op bijscholing te laten gaan. Charles werkt al
sinds 2008 op het CADC, nadat hij zelf een
certificaat voor gevorderde
computervaardigheden aan het CADC
behaalde. Charles volgt momenteel een
cursus in de nabij gelegen plaats Paga aan
het RLG Computer Institute om zijn kennis en
vaardigheden op ICT-gebied uit te breiden.
Dit zal de cursussen die Charles op het CADC
verzorgt ten goede komen.
Charles stelt zich op onze website www.cadc.nl uitgebreid voor.
Cursussen aan volwassenen
Naast cursussen aan middelbare scholieren worden er ook cursussen aan
volwassenen verzorgd op het CADC. Vanaf afgelopen september is er weer een
aanbod voor volwassenen met keuze uit drie cursussen:
1. Introductiecursus computer.
2. MS Office Word
3. MS Office Excel
De volwassenen betalen een klein bedrag voor deelname aan de cursus. De
cursussen worden in het weekend en ’s avonds aangeboden, zodat werkenden
deel kunnen nemen. Overdag volgen de middelbare scholieren computerlessen
op het CADC.
In verbinding met het project

De Ghanese projectcoördinator van het CADC dhr. Alex Kiipo - is zeer betrokken bij het CADC
en houdt ons vanuit Ghana via rapportages nauw
op de hoogte van de voortgang van het project.
Vanuit ons bestuur onderhoudt Peter Langeberg
primair de externe contacten en hij spreekt Alex
regelmatig via Skype om zaken af te stemmen.
Wij komen ca. eens in de twee maanden bijeen
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voor een bestuursvergadering. Ook voelt regelmatig een van de bestuursleden
het kriebelen om weer richting het ons zo geliefde Navrongo te reizen. Maaike
Slingerland vertrekt a.s. 9 december voor een maand naar Ghana! Zij heeft in
2010 gedurende vier maanden op het CADC als vrijwilliger gewerkt. Omdat zij
rond kersttijd in Navrongo zal zijn, gaat zij de medewerkers verrassen met
relatiegeschenken en heuse visitekaartjes voor de staf!
Onze missie en visie
Onze missie is dat zoveel mogelijk Ghanese
scholieren en volwassenen betere
toekomstmogelijkheden krijgen door
participatie in de cursussen aan het CADC.
Vanaf 2010 wordt het centrum in z'n geheel
gedraaid door een Ghanees stafteam. Het
werk op het CADC biedt hen de mogelijkheid
om in hun levensonderhoud te voorzien,
nieuwe vaardigheden te leren en ervaring op
te doen. Dit is een belangrijk nevendoel van
het project.
Het streven is dat het CADC uiteindelijk volledig op eigen benen komt te staan.
Wij geloven in ontwikkelingssamenwerking die gericht is op de weg naar
zelfstandigheid, oftewel 'mensen geen vis brengen, maar zelf leren vissen'.
Gedeeltelijk genereert het centrum al eigen inkomsten door de cursusbedragen
die volwassenen betalen. Voor duurzame investeringen en de maandelijkse
rekeningen zijn echter op dit moment donaties hard nodig. Nu de
decembermaand er aan komt zetten ook wij ons schoentje weer!
Contact
Naam: Stiching NorGhaVo (Kamer van Koophandel kenmerk 09133002)
Website: www.cadc.nl
E-mailadres: navrongo.cadc@gmail.com
ING-rekening: 9397346
IBAN code: NL45INGB0009397346
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