
 
 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
In deze nieuwsbrief: 

- Bericht van het bestuur en directie 
- Cultuurdag Sinterklaas terugblik 
- Surprise feestje terugblik  
- Stichting Hand in Hand  
- Schoolkamp 
- Paasbrunch 
- Save the date: Koningsdag 
- Jaarkalender 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
De Nederlandse School 

Ghana 
 

Januari/februari/maart 2019 

Belangrijke data 
2019 

 
4- 10 maart   Voorjaarsvakantie 
(15) 16 & 17 maart 1001-Nacht Schoolkamp 
 
8 – 11 april   School Inspectie 
19 – 25 april  Paasvakantie 
 
27 april   Koningsdag Cultuurdag School 
27 april   Koningsdagfeest Smoke ’n Barrel 
6 mei.                   AOV 
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Bericht van het Bestuur 
 

Bedankt! 
Namens het bestuur en de directie van de Nederlandse 
School willen we  Niek hartelijk bedanken voor al zijn 
werk in het bestuur. Hij heeft veel tijd en energie gestopt 
in onze school over de afgelopen jaren en zal gemist 
worden. Heel erg bedankt en veel succes met jullie 
toekomstplannen en de komende veranderingen in jullie 
levens. 
 

 
Tevens willen we iedereen die bij de 
Sinterklaas cultuurdag heeft geholpen 
bedanken voor hun inzet. Het was een 
fantastisch geslaagd feest en dit kwam 
vooral door de fantastische inzet van velen. 
Al onze Pieten en onze Sinterklaas. Onze 
eigen ambassadeur voor het ter 
beschikking stellen van zijn tuin. Verder de 

evenementen commissie die heel veel tijd en energie in dit heerlijke 
feest hebben gestopt. Tot slot nog een extra bedankje voor twee heel 
speciale hulp pietjes; Pieter en Fynn!!! 
 

 
Vragen aan ouders en/of vrijwilligers: 
 

 We zijn op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn om een 
positie in het bestuur te hebben. Per juni hebben we 2 nieuwe 
bestuursleden nodig. Eenieder die geïnteresseerd is om ons 
bestuur te komen versterkten kan contact opnemen met Marieke 
van Barneveld ruijsink@hotmail.com. 

 De docent en assistenten zouden het erg fijn vinden als kinderen 
op tijd op school worden afgezet en op tijd weer worden 
opgehaald. Tevens dient elk kind dat niet naar school kan komen 
afgemeld te worden voorafgaand aan de les bij de docent. Dit kan 
telefonisch of per mail. 
 

 
 
 

mailto:ruijsink@hotmail.com
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Welkom! 
 
Een warm welkom aan onze nieuwe secretaris in het bestuur.  
Inge van Eijk Karabulut. 

 

Mijn naam is Inge van Eijk Karabulut. Sinds 
eind juli vorig jaar woon ik samen met mijn man 
Levent en onze 3 zoontjes Levi (9), Jiro (8) en 
Joy (6) in Accra. Inmiddels gaan al onze 
kinderen naar de Nederlandse school en zo 
wisten ze mij te vinden en te ‘strikken’ voor de 
rol van secretaris.  

Nieuw in Afrika en onze eerste ervaring als 
expatgezin betekende dat het aanpassen niet 
voor iedereen van een leien dakje ging. Ik ben 
heel blij dat nu ieder zijn draai gevonden heeft en dat er ruimte komt voor nieuwe 
dingen!  

Levent werkt voor ABS (American Bureau of Shipping) en zijn uitzending is de reden 
dat we hier zijn. We zien het als een mooie kans om ons leven te verrijken; zo 
kunnen we aan onze Nederlandse, Belgische en Turkse cultuur nog de Ghanese 

toevoegen 😊  

Zelf ben ik 2 jaar geleden een coaching praktijk gestart, Mothers&Others, waarvoor 
ik me gespecialiseerd heb in vrouwen en moeders in het bijzonder. Ik krijg er enorm 
veel energie van om van dichtbij de transformaties van mijn klanten mee te mogen 
maken.  

Ik kijk er naar uit om nog veel meer van dit bijzondere land te zien. Het is af en toe 
een flinke puzzel omdat we met alle dagelijkse dingen al een behoorlijk volle agenda 
hebben, maar ik ga een uitdaging niet uit de weg… dus laat me zeker weten 
wanneer je ‘must-sees’ voor ons hebt 

Inspectie 
 
Zeer binnenkort zal er vanuit Nederland een inspectie worden gedaan naar het reilen 
en zeilen van onze school. Van 8 tm 11 april zal dhr Den Dolder in Accra verblijven 
en tijden zijn verblijf wil hij graag lessen bijwonen en met kinderen en ouders 
spreken.  
 
We zouden het fijn vinden als er ouders zijn die zichzelf of hun kind hiervoor op 
willen geven. Als er geen vrijwilligers zijn zullen we echter wel mensen moeten gaan 
benaderen, aangezien het een belangrijk onderdeel van de inspectie is. 
Opgeven kan via: ntcghana@hotmail.com 
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Cultuurdag Sinterklaas 
Terugblik 

 
 

 
Sinterklaas was dit jaar weer een heerlijk 
feest voor jong en oud. Het was wederom 
spannend of hij zou komen. Gelukkig 
kwam hij ook dit jaar weer en had hij dit 
keer wel heel veel Pieten mee. 
 
Er werden heel veel spelletjes gedaan, er 
werd gekleurd en er werden vooral veel 
pepernootjes gegeten. 
 
Alle kinderen mochten bij de Sint langs 
komen en kregen een bijzonder kadootje. 
Het was een mooie dag voor iedereen. 
Op de volgende pagina’s staan een paar 
verslagen geschreven door Nina, Eryn en 
Reza. 
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                Surprise Avond 
             Sinterklaas 

 

 
 

Vrijdag 30 november is het dan eindelijk 
zo ver. De eerste surprise avond van de 
Nederlandse school gaat beginnen! 
Vanaf groep 6 tot VO2 doet iedereen 
mee, we zijn met 10 enthousiaste 
leerlingen. De loodjes zijn heel modern 
digitaal getrokken. Vooraf zijn de 
surprises al thuisbezorgd bij huize Jehee 
in Cantonments. Wat een enorme 
prachtige surprise stonden er in de kring, 
er was echt veel werk van gemaakt.  

Als iedereen binnen is gaan we eerst even opwarmen met een "pietenbeat". We 
hebben een soort stopdance waarbij je stil moet staan als de muziek plotseling stopt. 
Als je langer door danst val je af en op deze manier blijft er een danser over en die 
mag beginnen met een surprise uit te zoeken.  

Telkens wordt er met veel aandacht geluisterd als de rijmpjes worden voorgelezen 
en de surprises worden bewonderd. Het was ook best spanned om daarna te raden 
wie de surprise had 
gemaakt.  

Al met al was het een hele 
gezellige avond waar een 
Nedelandse tradite werd 
gevierd. Er werd dan ook 
veel gelachen en natuurlijk 
gesnoept van de 
chocolade pepernoten en 
het marsepein. Na afloop 
vroegen de meeste 
kinderen meteen " Doen 
we dit volgend jaar weer?". 

 
 
 

 



 
 

 
 

9 

 
 

Hand in hand Community  
Ghana 

 
  
 

Op 6 en 7 december jl. brachten wij, een aantal Nederlanders 
uit Accra, een bezoek aan de Stichting Hand in Hand in 
Nkoranza, een leefomgeving waar ruim 80 verstandelijk 
gehandicapte kinderen wonen. Dit project staat onder leiding 
van een Nederlands echtpaar.  

December is de maand van de cadeaus en de gezelligheid. In 
dit kader vonden wij het een goed idee om ook iets goeds 
voor een ander te doen. En aangezien geven leuker is dan 
ontvangen, werd besloten tot een inzamelingsactie die ten goede zou komen aan de 
bewoners van de community Hand in Hand.  

Bijna de hele Nederlandse en Belgische gemeenschap in Ghana heeft gedoneerd; 
er is gedoneerd in materiele zaken zoals speelgoed, zwemkleding, pennen en 
schriften. Maar er is ook geld gedoneerd. Uiteindelijk is er een geweldig geldbedrag 
van bijna 3.000 GHS opgebracht. Een geweldig resultaat dat onze stoutste 
verwachtingen heeft overtroffen. Van dit geld is speelgoed, spelmateriaal en zijn 
eenvoudige gezelschapsspellen gekocht. Van het totaalbedrag zal 800 GHS besteed 
worden aan een cadeau of een leuke avond voor de bevlogen medewerkers van 
Stichting Hand in Hand.  

Deze medewerkers hebben zeker een blijk 
van waardering verdiend.  

En zo vertrokken in de vroege ochtend van 6 
december twee grote auto’s uit Accra, tot de 
nok toe gevuld met cadeaus, op weg naar 
Nkoranza. Na een lange maar prachtige rit 
dwars door Ghana werden wij allerhartelijkst 
en super-enthousiast door alle bewoners 
begroet. Voor ons was dit het begin van twee 
onvergetelijke dagen vol onvoorwaardelijke 
liefde en aandacht. Met de bewoners werd 
gelachen, gespeeld en gezongen. En af toe 
een traan weggepinkt. Soms was het 
confronterend om te zien met welke 

beperkingen de bewoners te kampen hebben, maar tegelijkertijd hebben wij respect 
voor hun vrolijkheid en spontaniteit.  
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Het hoogtepunt was de overdracht van de 
cadeaus; dit ontaardde in een regelrecht feest 
met muziek en dans. Nieuwe vriendschappen 
werden gesloten en de toch al kleine afstand 
tussen de Obroni’s uit Accra en de Bibinis uit 
Nkoranza werd enorm klein. Bij het afscheid 
werd duidelijk hoe bijzonder mooi Ghana en haar 
inwoners is. Het was voor ons een voorrecht om 
dit mee te mogen maken en alle indrukken in ons 
hart op te slaan en mee terug te nemen.  

Iedereen die heeft gedoneerd, hetzij in geld, 
hetzij in materiaal heel veel dank. Dank namens 
ons. Dank namens de medewerkers van Stichting Hand in Hand en vooral dank 
namens alle bewoners. 

Wist u dat de Stichting Hand in 
Hand beschikt over verschillende 
leuke huisjes die worden 
verhuurd? Het is een prima 
verblijfplaats naar het noorden van 
Ghana; en bovendien ondersteun 
je met een overnachting de 
Stichting Hand in Hand.  

Meer informatie over de 
Stichting Hand in Hand kunt u 
vinden op: 
www.operationhandinhand.nl 

Op de website kunt u zien hoe en op welke wijze u de stichting kunt 
ondersteunen. 

 
Http://operationhandinhand.nl/ 
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Schoolkamp 
1001-Nacht 

(15), 16 en 17 maart 

 Opgeven? Klik hier!
 
Binnenkort is het weer tijd voor ons jaarlijkse schoolkamp van de Nederlandse 
School. 
Dit jaar beloofd dit wederom een erg leuk kamp te worden. Via de link hierboven 
kunt u zich opgeven voor dit kamp. Voor kinderen van 10 jaar en ouder zal het kamp 
al op vrijdag beginnen (dit is nieuw) zodat zij een ietwat spannender avond kunnen 
hebben. Alle kinderen van groep 3 en ouder zijn vanaf zaterdag welkom.  
 
Zoals elk jaar zal er weer om een betaling gevraagd worden. 
 
Kinderen die naar de Nederlandse School gaan: 

 Voor 1 nacht: 150 cedi -  1 kind /  250 cedi - 2 kinderen / 300 cedi - 3 kinderen  
 Voor 2 nachten:   Zelfde als 1 nacht + 50 cedi per kind 

Kinderen die niet naar de Nederlandse School gaan: 

 Voor 1 nacht:     200 cedi - 1 kind /  350 cedi - 2 kinderen / 450 cedi - 3 kinderen  
 Voor 2 nachten: Zelfde als 1 nacht + 50 cedi per kind 

Betalingen dienen vooraf of op bij het brengen van het kind naar het kamp gedaan te 
worden. 
 
Als er vragen zijn horen we het graag via: ntcghana@hotmail.com of 
evenementencommissieghana@gmail.com 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu5Z5QHWecRzI5axFpA5vYF3-Fitb3elISNenqAZukgKpLMQ/viewform?usp=sf_link
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Waar: Zal binnen korte tijd bekend gemaakt worden  

 

Wanneer: Zondag 7 april, 10.00 – 13.00 

 

Voor wie: Alle Belgen en Nederlanders in Ghana,  

  met of zonder kinderen 

 

Wat:  Paasbrunch in picknick form met een buffet, iedereen 

brengt wat lekkers   te eten en te drinken mee, zodat we 

van elkaars hapjes en drankjes    kunnen genieten. 

Neem echter wel zelf een picknickkleed, borden, bestek   en 

bekers/glazen mee.  

   

De poffertjeskraam zal er ook zijn waar je tegen betaling ook 

poffertjes kan halen. 

Voor de kinderen zullen er paaseieren zijn om te versieren, 

paaseieren zoeken en andere leuke paasspelletjes. 
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              Jaarkalender 2018/2019  
Augustus 2018  September 2018  Oktober 2018 

Wk M D W D V Z Z  Wk M D W D V Z Z  Wk M D W D V Z Z 

31   1 2 3 4 5  35      1 2  40 1 2 3 4 5 6 7 

32 6 7 8 9 10 11 12  36 3 4 5 6 7 8 9  41 8 9 10 11 12 13 14 

33 13 14 15 16 17 18 19  37 10 11 12 13 14 15 16  42 15 16 17 18 19 20 21 

34 20 21 22 23 24 25 26  38 17 18 19 20 21 22 23  43 22 23 24 25 26 27 28 

35 27 28 29 30 31    39 24 25 26 27 28 29 30  44 29 30 31     

                          

November 2018  December 2018  Januari 2019 
Wk M D W D V Z Z  Wk M D W D V Z Z  Wk M D W D V Z Z 

44    1 2 3 4  48      1 2  1  1 2 3 4 5 6 

45 5 6 7 8 9 10 11  49 3 4 5 6 7 8 9  2 7 8 9 10 11 12 13 

46 12 13 14 15 16 17 18  50 10 11 12 13 14 15 16  3 14 15 16 17 18 19 20 

47 19 20 21 22 23 24 25  51 17 18 19 20 21 22 23  4 21 22 23 24 25 26 27 

48 26 27 28 29 30    52 24 25 26 27 28 29 30  5 28 29 30 31    

         1 31                

                          

Februari 2019  Maart 2019  April 2019 
Wk M D W D V Z Z  Wk M D W D V Z Z  Wk M D W D V Z Z 

5     1 2 3  9     1 2 3  14 1 2 3 4 5 6 7 

6 4 5 6 7 8 9 10  10 4 5 6 7 8 9 10  15 8 9 10 11 12 13 14 

7 11 12 13 14 15 16 17  11 11 12 13 14 15 16 17  16 15 16 17 18 19 20 21 

8 18 19 20 21 22 23 24  12 18 19 20 21 22 23 24  17 22 23 24 25 26 27 28 

9 25 26 27 28     13 25 26 27 28 29 30 31  18 29 30      

                          

Mei 2019  Juni 2019  Juli 2019 
Wk M D W D V Z Z  Wk M D W D V Z Z  Wk M D W D V Z Z 

18   1 2 3 4 5  22      1 2  27 1 2 3 4 5 6 7 

19 6 7 8 9 10 11 12  23 3 4 5 6 7 8 9  28 8 9 10 11 12 13 14 

20 13 14 15 16 17 18 19  24 10 11 12 13 14 15 16  29 15 16 17 18 19 20 21 

21 20 21 22 23 24 25 26  25 17 18 19 20 21 22 23  30 22 23 24 25 26 27 28 

22 27 28 29 30 31    26 24 25 26 27 28 29 30  31 29 30 31     

 

Feest of vergadering 

Bestuur/Team 

Openingsborrel/info-middag (9-9), AOV (5-11 en 6-5) 

Vakantie of nationale 

feestdagen 

Founder’s Day (21-9), Herfstvakantie (wk 42), Farmers’ Day (7-12), Kerstvakantie 

(wk 52 t/m wk 1), Voorjaarsvakantie (wk 10), Goede Vrijdag (19-4), Paasvakantie 

(wk17) Zomervakantie (wk25 t/m wk 33) 

Cultuurdagen KBW (6-10), Sinterklaas (1-12), Koningsdag (27-4), Eindspel (1-6) 

Cultuurdagen Schoolreisje groep1/2 (19-2), schoolkamp groep 3 t/m 8 (16-3 en 17-3) 

 

http://www.calendarpedia.co.uk/

