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Hartelijk dank donateurs, voor jullie giften aan het CADC!
Wat hebben we bereikt?
Realisatie uitbreiding computerwerkplekken
Begin 2013 is er hard gewerkt aan de uitbreiding van het aantal
computerwerkplekken op het CADC. Er is een zogenaamde 'U-vorm' in het
klaslokaal gecreëerd. Een timmerman en het personeel van het CADC hebben
dag en nacht doorgewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Maaike Slingerland van
het bestuur in Nederland was gedurende deze periode teruggekeerd naar
Navrongo, na haar eerste verblijf in 2010. Zij was getuige van het werkproces
van de U-vorm en het prachtige resultaat.

De nieuwe werkplekken zijn volop in gebruik. Hiermee kunnen er bijna dubbel
zoveel leerlingen deelnemen aan de computerlessen. De U-vorm is gefinancierd
met fondsen uit Nederland. Het team en de studenten maken er nu zeer
dankbaar gebruik van.
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Inzameling goederen voor verzending naar Ghana
Sinds september 2011 beschikt het CADC over nieuwe computers. Opnieuw
hebben we nu een lading goederen klaarstaan om per schip naar Ghana te
zenden. Bestuurslid Peter Langenberg heeft inspanningen verricht om via het
bedrijfsleven goederen te bemachtigen. Het prachtige resultaat om te verzenden
is:
12x HP Laptop
12x 17 inch LCD schermen
20x 1GB DDR geheugen
1x Wireless Accespoint
10x Netwerkkabels
7x USB stick 4 GB
Waar mee bezig?
In samenwerking met onze collega’s in Ghana
zijn we de mogelijkheden aan het verkennen om een internetcafé bij het CADC te
realiseren. Een internetcafé dient als extra inkomstenbron voor het CADC.
Hiermee zullen de medewerkers op het CADC zelf over mogelijkheden
beschikken om hun salaris te financieren en te verhogen. Deze vorm van
zelfredzaamheid sluit aan bij onze visie.
Bovendien zou het voor de invulling van de lesprogramma’s van grote
toegevoegde waarde zijn als de computerschool op het internet wordt
aangesloten. Leerlingen kunnen dan leren hoe te zoeken naar informatie op
internet en hoe Email te gebruiken.
Waar naar toe?
Wij zijn bezig met het ontwikkelen
van een visiedocument waarin we
onze visie op het CADC voor de
korte, middellange en lange
termijn uiteenzetten.
Ons streven is dat het CADC
uiteindelijk financieel onafhankelijk
wordt voor de dagelijkse gang van
zaken. Oftewel; het CADC zal zelf
moeten voorzien in het dekken
van de kosten van salarissen,
elektriciteit, onderhoud, etc. Wij
geloven in
ontwikkelingssamenwerking die gericht is op de weg naar zelfstandigheid. Met
andere woorden: 'mensen geen vis brengen, maar zelf leren vissen'.
Wel zullen wij vanuit Nederland fondsen blijven werven voor grote investeringen,
zoals het internetcafé, airconditioning, etc. Ook blijven we met CADC-Ghana
meedenken, inspireren en zo nodig adviseren.
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Onze financiële steun zullen we dus de komende jaren af gaan bouwen.
Gedeeltelijk genereert het centrum al eigen inkomsten door de cursusbedragen
die volwassenen betalen. Voor duurzame investeringen blijven echter donaties
hard nodig!
Oproep tientjesleden
Wij zouden het buitengewoon op prijs stellen als u het CADC structureel wilt
steunen. Met een vaste groep donateurs kunnen wij noodzakelijke en duurzame
investeringen op de computerschool mogelijk maken. Een bedrag van €5,-, €10,of € …,- per maand zou van grote waarde zijn. De periodieke overschrijving kunt
u bij uw eigen bank regelen. Bij voorbaat onze hartelijke dank!
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
ING-rekening: 9397346
IBAN code: NL45INGB0009397346
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