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HET JAAR IN VOGELVLUCHT
2020 is voor iedereen een bijzonder jaar. Covid-19 houdt de
wereld in zijn greep en in de projectlanden van Net4kids zijn de
effecten ervan goed te zien. Zo ook in Ghana.

Veel activiteiten in het centrum van onze lokale partner To Be
Worldwide hebben lang stilgestaan, en dat heeft uiteraard
geleid tot een afname van het aantal bereikte kinderen
(normaal gesproken rond de 750 kinderen). Vanaf de
heropening konden een kleiner aantal kinderen naar binnen
onder
strikte
hygiëne
voorwaarden,
waaronder
een
mondmasker en het meten van temperatuur bij de deur. Het
lenen van boeken werd wel extra gestimuleerd, ook omdat dit
vaak snel kon en men niet lang binnen hoefde te zijn.
Gedurende de lockdown heeft TBWW het To Be Connected
programma ontwikkeld, waarbij 15 kinderen een tablet (met elearning software) mochten lenen van het centrum om thuis
verschillende les en leerprogramma’s te kunnen doen. Om de 3
maanden mocht een andere groep kinderen meedoen. Dit
programma willen ze graag gaan uitbreiden in 2021. Met de
alumni van het centrum is er een online quiz gehouden, samen
met de medewerkers van Improved, over hun digitale
marketing lessen, en de winnaar kreeg een online webdesign
cursus cadeau. Het nieuwe leslokaal is klaar, maar kon
afgelopen jaar niet officieel geopend worden. Hopelijk komt er
alsnog een feestelijke opening, waarbij ze meteen kunnen
vieren dat er ook nieuwe computers voor de ICT-lessen zijn.

OVER HET PROJECT

€ 16.865

4

Kennis maakt je wereld groter, leert je onafhankelijk te denken,
verbredend te kijken en ondernemend te handelen. Het
Takoradi Educational Resource Centre biedt jongeren in Ghana
deze mogelijkheid, waardoor de kans om een zelfstandig leven
op te bouwen wordt vergroot In het onderwijscentrum worden
kinderen met ICT-lessen en toegang tot een bibliotheek goed
voorbereid op de toekomst. Het doel van projectpartner To Be
Worldwide is kinderen in Ghana een breder wereldbeeld te
geven en hen vaardigheden te leren waarmee zij meer kans
maken op de arbeidsmarkt.
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