Bezoek Ashanti School for the Deaf 12 juni tot 16 juni 2017
Het voelde elke keer weer als thuiskomen op de Ashanti School, waar
we nu al zoveel jaren komen. De nieuwe headmistress Vida Aidoo
verwelkomde Rosa een vrijwilliger van SOKPO en mij allerhartelijkst, ze
was vol lof over SOKPO en de projecten die we op school hebben
uitgevoerd.
Ze vertelde, dat afgelopen maand april het dak van het toiletgebouw aan
een kant door een hevige storm is weggeblazen. Ze gaf in het eerste
gesprek meteen aan, dat ook de school haar aandeel voor de reparaties
wil leveren. Indien SOKPO de materialen voor herstel kan leveren, kan
de school het arbeidsloon bestalen. Deze insteek bevalt ons. De head
mistress en SOKPO hebben afgesproken dat aannemer Ernest hiervoor
een begroting maakt
Kippenproject en andere wensen
Vida, de headmistress vertelde ons dat ze alvast kleinschalig met wat
kippen wil beginnen. SOKPO zal versteld staan als jullie a.s. oktober
komen. Ik weet, zei ze, dat jullie het kippenproject een warm hart
toedragen en hopelijk hebben jullie tegen die tijd geld gevonden om mee
te helpen. We zijn benieuwd.
De school had nog meer wensen. De eetzaal en het guesthouse hebben
wegens achterstallig onderhoud dringend een verfje nodig. Ook hiervoor
gaat SOKPO op zoek naar sponsoren.

Vrijwilligers
Rosa legde haar missie uit en vroeg of ze met 8- en 9- jarigen spelend
mocht gaan tekenen. De headmistress was zeer geïnteresseerd, ze
wilde het zelf ook ondergaan en onderkende de helende kracht van
tekenen voor zowel kinderen als volwassenen.
Ook verzekerde zij ons, dat vrijwilligers of stagiaires van harte welkom
zijn op de school.
Voor Rosa een bijzondere ervaring om met dove 8- en 9-jarigen kinderen
'spelend te tekenen'. Deze manier van tekenen heeft diepe indruk op de
kinderen gemaakt. Tijdens het afscheid van de school renden de
kinderen naar buiten om hun tekeningen nogmaals aan Rosa en mij te
laten zien.
Sport en spelproject
Vanaf oktober 2016 zijn er dankzij de ondersteuning van de NL Louisa
Stichting nieuwe speeltoestellen geplaatst. Voor het laatste deel van het
sport- en spelproject heeft SOKPO geld meegenomen en kunnen de

laatste wensen van de school voor het sport en spelproject uitgevoerd
worden. Door de kinderen worden de speeltoestellen al volop gebruikt
Overhandiging melkpoeder en 11 paar voetbalschoenen
Een hoogtepunt tijdens ons bezoek was de overhandiging van 11 paar
voetbalschoenen gesponsord door een vriendin van SOKPO en de
melkpoeder Friesland Campina aan de headmistress Vida Aidoo. Een
aantal kinderen dronk voor de eerste keer melk en sommige kinderen
moesten echt wel even wennen aan deze smaak.
Voorlopig smaakt de pap volgens de kinderen beter dan de waterige pap,
die ze normaal krijgen.
Tot slot heeft SOKPO voor het laatste termijn van dit schooljaar voor de
10 kinderen die door SOKPO financieel ondersteuning krijgen betaald en
en alle kinderen getrakteerd op een lolly.

Afscheid
Na een paar dagen gelogeerd te hebben in het guesthouse op de school
namen we met moeite afscheid van de school, maar gelukkig met de
zekerheid op een ander tijdstip terug te keren.
Wij danken headmistress Vida Aidoo, de staf, team en leerlingen van de
Ashanti School voor de allerhartelijkste ontvangst.
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