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Nieuws van ABaCus

Nieuwe vrijwilligers

Begin maart zijn Cariènne te Brake en
Dirkjan van den Berg voor een half jaar
naar Ghana vertrokken om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij AMO.
Verderop in deze nieuwsbrief leest u
hun ervaringen tot nu toe.

Netwerken
We zijn inmiddels bezig een samenwerking op te zetten met het
Catharinafonds.
Dit fonds houdt zich bezig met
steun voor onderwijsontwikkeling in
Zuid-Kenia. Ons netwerk met andere
groepen, die zich bezighouden met
onderwijs in ontwikkelingslanden blijft
steeds maar groeien.
Verder hebben we ook contacten
met het Ghana-Hollandplatform en
zodoende kwamen we in contact met
Maartje Bos. Zij heeft vrijwilligerswerk in
het noorden van Ghana gedaan en
heeft voor haar stichting ook een aantal orders geplaatst bij het AMO
Programme. Voor de opvang van
kinderen willen zij graag het ‘spelend
leren’ introduceren.

Nacht van de Fooi
Helaas is het ons net niet gelukt ons te
scharen bij de goede doelen voor de
Nacht van de Fooi. Na een positieve
reactie en zelfs doorgedrongen te zijn
tot de laatste 25, zijn we het uiteindelijk
niet geworden, omdat we het al te
goed doen. Uiteraard fijn om te horen,
maar helaas levert dat niets op…
PR
Zoals u misschien al hebt gezien, is ook
de website van de stichting ABaCus in
de lucht (www.stichtingabacus.nl), met
veel dank aan Wander Evers. Verder
heeft de werkgroep hard gewerkt
aan deze brief en zijn we bezig een
promotiefilm samen te stellen uit het
materiaal van Ton Timmermans (zie
nieuwsbrief 6). Deze kunt u te zijner tijd
bewonderen op onze site.

Fondswerving
De werkgroep ten slotte is aan het
kijken naar de mogelijkheden om
vanaf september een kerstactie te
starten voor de stichting ABaCus/het
AMO Programme.

Acties
Goed nieuws van deze werkgroep!
Kathleen Ferrier heeft toegezegd te
willen toetreden tot het Comité van
Aanbeveling. En er worden meer aspirant-leden benaderd...
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Nu we inmiddels gewend en ingewerkt
zijn, is voor ons het echte werk begonnen. Cariènne is samen met Esther Lily,
de programmacoördinator, bezig om
de leermaterialen, de manuals (bij de
materialen) en de trainingen te
evalueren en waar nodig bij te stellen.
Ook heeft Cariènne geholpen bij het
geven van een training (zie foto).
Dirkjan is de afgelopen tijd samen
met Esther Lily bezig geweest met het
opzetten van een projectvoorstel. In
het kort is het idee om meerdere TTCs
(Teacher Training Colleges) die een
‘Early Childhood Education’-afdeling
hebben te voorzien van leermaterialen
die passen bij het curriculum van de
Kindergarten. Deze materialen kunnen
zo gebruikt worden om aankomende
leraren te trainen in het gebruik van
deze materialen en ze er ook mee te
laten oefenen tijdens stages.
Naast deze werkzaamheden doen
we allebei af en toe ook ervaring op
in de werkplaats. Zodra er daar extra
handen nodig zij, vanwege een order
die af moet of iets anders, helpen we
graag mee.

Nieuwe ontwikkelingen

De laatste tijd houdt het AMO
Programme zich ook bezig met de
aftersales. Dat wil zeggen dat Esther
Lily bij de scholen die producten hebben afgenomen langsgaat om te
kijken of en hoe de producten worden
gebruikt. Verder onderhoudt Esther Lily
nog altijd intensieve contacten met
de directeur van de Ghana Education
Service.
Overig

Bruiloft

Op 25 april is Kwaku, de productiemanager van AMO, getrouwd met
zijn Joana. De stichtingsleden hadden
daar allemaal graag bij aanwezig
willen zijn, maar helaas... Namens
ABaCus hebben wij hen uiteraard
gefeliciteerd en wensen hen ook van
deze plek veel geluk!

Ervaringen van Cariène en
Dirkjan

Nkakra Nkakra
‘Beetje bij Beetje’. Dat is hoe wij de
afgelopen drie maanden in
Abetifi, Ghana hebben gewoond en
gewerkt. In de eerste maanden van
ons verblijf hier hebben we vooral
meegelopen met de werknemers bij
AMO. Dit om ons goed te oriënteren
op het werk dat AMO doet.
Daarnaast hebben we de eerste
weken van ons verblijf hier een taal- &
oriëntatiecursus gehad om iets van de
Ghanese taal en cultuur te leren.

Dirkjan
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www.amo-programme.org

Na de eerste maand van ons verblijf te
hebben gewoond op het terrein van
het Ramseyer Training Centre hebben
we besloten dat we het leuk zouden
vinden om in het dorp te gaan wonen.
Dit was snel gerealiseerd en inmiddels
zijn we al helemaal gesetteld in het
dorp. Het is erg leuk en leerzaam om
tussen de Ghanese mensen te wonen
en bijvoorbeeld mee te maken hoe
het is om enkele weken zonder water
te zitten, omdat de waterleiding niet
werkt en er geen regen valt. Gelukkig is iedereen in onze omgeving erg
vriendelijk en behulpzaam en redden
we ons zo prima.

Voor meer informatie in Ghana
P.O. Box AT 10
Abetifi, Ghana
tel. 00-233-81-30050
info@amo-programme.org
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