Aan de ouders/verzorgers van de tweede- en derdejaars leerlingen
aan de leerlingen
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Geachte ouders/verzorgers, beste leerling,
Na het grote succes van onze eerste schoolreis naar Ghana, afgelopen jaar, zijn wij nu bezig met het
voorbereiden van de volgende reis.
In april 2017 zijn 14 3e- en 4e-jaars leerlingen met hun begeleiders voor 10 dagen naar Ghana geweest. Ze
hebben er onze partnerschool in Jukwa bezocht, activiteiten ondernomen met de lokale bevolking en veel gezien
van de natuur en cultuur van dit West-Afrikaanse land. Deze eerste editie van onze schoolreis in Afrika was een
groot succes en wij zijn nu bezig met het voorbereiden van de volgende reis, in het schooljaar 2018-2019.
Hiervoor kunnen alle derde- en vierdejaars (huidige tweede en derde leerjaar m.u.v. 3 havo i.v.m. overstap
naar Roermond in leerjaar 4) zich opgeven.
Door u nu aan te melden, geeft u te kennen dat uw dochter/zoon belangstelling heeft en graag naar een
informatieavond over deze reis wil komen. U verplicht zich nog tot niets.
Na de informatieavond zal de definitieve aanmelding plaatsvinden. Hierna volgt een selectieprocedure. Door
middel van opdrachten en gesprekken gaan wij na of de leerling toe is aan een dergelijke reis, wat betreft
gezondheid, sociale vaardigheden, aanpassingsvermogen enz. Let op, er wordt overnacht in kamers van
2 personen. Dat wil zeggen dat omwille van de kosten, er een even aantal deelnemers moet zijn alsook een
even aantal jongens en meiden. We streven naar een groep van 12, 14 of 16 leerlingen.
Datum
We proberen de reis in april 2019 te laten plaatsvinden. De definitieve datum hangt van drie factoren af: de
vluchten moeten in die periode goedkoop zijn, de partnerschool in Ghana moet open zijn en de reis moet
plaatsvinden ruim voor het centraal examen, zodat de 4e-jaars voldoende tijd hebben om zich hierop voor te
bereiden.
Kosten
Het betreft een vrijwillige reis waarvoor eigen kosten zijn. Deze zullen rond de 1500 euro per persoon zijn. Er zijn
echter manieren waardoor de leerlingen deze reis goedkoper kunnen maken. Hier zullen wij tijdens de
informatieavond op terugkomen.
Programma
Het programma zal zich concentreren rond het dorp Jukwa, waar wij in een eigen accommodatie (hotel) zullen
overnachten. Het grootste deel van de reis zullen onze leerlingen lessen volgen in onze Afrikaanse partnerschool
en maatschappelijk werk doen. Dat kan zijn: de kleuterjuffen ondersteunen, een dans, sportactiviteit of toneelstuk
instuderen met Ghanese leeftijdsgenoten, een lokaal ziekenhuis bezoeken… De nadruk van onze reis ligt op
ervaren, ontmoeten en persoonlijke groei. We proberen zoveel mogelijk onze leerlingen ervaring te laten opdoen
in een sector waar zij later in willen gaan werken. Wij zullen daarbij voor een afwisselend programma zorgen.
Naast deze dagen in Jukwa is er natuurlijk ook ruimte voor excursies en ontspanning. Wij willen de leerlingen in

ieder geval een regenwoud laten zien en ze van de mooie tropische stranden laten genieten. Ook bezoeken we
Fort Elmina en krijgen wij daar iets te horen over het Nederlandse verleden in West-Afrika.
Aanmelden
Aanmelden voor de informatieavond graag vóór 10 november. Dit kunt u per e-mail doen, door een bericht te
sturen naar Terence Vroomen, via e-mailadres t.vroomen@broekhinjenaplan.nl met als onderwerp ‘aanmelden
informatieavond Ghana’.
De informatieavond zal plaatsvinden op woensdag 22 november 2017, om 19.00 uur op onze schoollocatie in
Reuver.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Namens de organisatie,
met vriendelijke groet,
T. Vroomen
F. Walraven

