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Hartelijk dank donateurs, voor jullie giften aan het CADC! 
 

Wetenswaardigheden in getallen 
 

Sinds de start van het Computer Access & Development Centre in 2007 zijn er al 
ca. 700 certificaten in computervaardigheden uitgegeven. Per kwartaal 
participeren er zo’n 144 middelbare scholieren in ons programma voor basis- 

computervaardigheden (van zes verschillenden scholen uit Navrongo en 
omgeving). 

 
Actuele ontwikkelingen 
 

Aanpassing salarissen naar koopkracht 
 

De Ghanese Cedi heeft een roerige tijd 
achter de rug. De waarde ervan is in 
korte tijd gehalveerd geraakt. Het werd 

daarom steeds moeilijker voor de 
bevolking ter plaatse, inclusief de 

gemeenschap van Navrongo, om rond 
te komen. Dit heeft ons doen besluiten 
om de salarissen van de medewerkers 

van het CADC te verdubbelen, zodat 
hun koopkracht gelijk zou blijven. Na 

steun van het IMF is de wisselkoers van 
de Ghanese Cedi inmiddels gelukkig 
redelijk gestabiliseerd, zodat deze niet 

langer in een vrije val zit.  
 

UPS 
 
Een lang gekoesterde wens voor de computerschool was de zogenaamde 

‘Uninteruptable Power Supply’ (afgekort: UPS). Door de regelmatige stroomuitval 
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hebben de computers het anders zwaar te verduren. Door deze UPS-en worden 

de klappen van de stroomuitval opgevangen en hopen wij dat de computers en 
laptops op het CADC nog lange tijd mee kunnen gaan! 

 
Kopieerservice  
 

Andere zaken die op stapel staan, zijn het realiseren van een kopieerservice en 
het plegen van onderhoud aan het schoolgebouw. De kopieermachine zal in 

Ghana worden aangeschaft, dankzij de giften uit Nederland. Door middel van het 
aanbieden van een kopieerservice, kunnen extra inkomsten voor het centrum 
worden gewonnen, een belangrijke stap dus! 

 
Onderhoud schoolgebouw 

 
Door natuurschade zijn het dak, de deuren en de vloer van de computerschool 
aan vervanging toe. Tevens is een ‘wachtershuisje’ nodig voor de beveiliger van 

de school die nu noodgedwongen dag en nacht buiten zit. Het dak kan dankzij 
een mooie gift uit Nederland vervangen worden! Voor een deel van de andere 

doelen zijn wij nog hard op zoek naar fondsen.  
 
Andere ontwikkelingen 

 
Presentatie in Breukelen 
 Op 
   
Op 6 oktober jl. organiseerde SISAB (Stichting Internationale Samenwerking 
Breukelen) een themabijeenkomst over jongeren die zich inzetten voor projecten 

in Ghana. Maaike Slingerland presenteerde namens het CADC. Er waren meer 
dan 70 belangstellenden aanwezig bij deze bijeenkomst in het voormalig 

gemeentehuis Boom en Bosch in Breukelen. Met de speciaal door ons ingerichte 
stand met informatie over het CADC en Ghanese elementen werd de Afrikaanse 
ambiance compleet gemaakt.  
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Voetbalteam  

 
Het CADC beschikt inmiddels over een heus voetbalteam. Ons bestuurslid Peter 
Langenberg regelde via zijn voetbalclub in Nederland de outfits. Onderstaand 

artikel werd hierover gepubliceerd: 
 

http://www.fortuna-wormerveer.nl/1/560/computers-voetbalschoenen-en--
shirts-de-basis-in-ghana/ 

 
Scholing  

 
Onze Ghanese daily manager Saliwu zal binnenkort aan een scholingsprogramma 
deelnemen: “Communication and leadership for project development”. Het 

programma richt zich speciaal op ontwikkelingsorganisaties en duurt een week. 
Wij zijn erg verheugd met dit initiatief vanuit Ghana. Het genereren van eigen 

inkomsten zal een belangrijk thema tijdens het programma zijn. Saliwu zal de 
verkregen inzichten delen met de rest van het team van het CADC.  
We willen jaarlijks iemand van het team scholingsmogelijkheden bieden en 

ondersteuning om dit mogelijk te maken, wordt bijzonder op prijs gesteld.  
 

 

http://www.fortuna-wormerveer.nl/1/560/computers-voetbalschoenen-en--shirts-de-basis-in-ghana/
http://www.fortuna-wormerveer.nl/1/560/computers-voetbalschoenen-en--shirts-de-basis-in-ghana/
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Smartphones 

 
Om de communicatie met onze collega’s in Ghana eenvoudiger te laten verlopen, 

beschikken coördinator Alex en daily manager Saliwu tegenwoordig over een 
smartphone. In de Whatsapp groep ‘CADC’ worden de ontwikkelingen, behoeften 
en voortgang nu zeer efficiënt en effectief uitgewisseld. 

 
Dank aan de donateurs 

 
Wij stellen uw steun aan het CADC 
buitengewoon op prijs. Met een vaste groep 

donateurs kunnen wij noodzakelijke en 
duurzame investeringen op de computerschool 

mogelijk maken. In deze nieuwsbrief hebben 
een aantal belangrijke resultaten hiervan de 
revue gepasseerd.  

 
Kijk ook eens in de sponsor corner op 

www.cadc.nl voor een origineel 
verjaardagscadeau!  

 

 

 

Belastingvoordeel 

Stichting NorGhavo staat als stichting ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel en bij de Belastingdienst als Algemeen Nut 

Beogende Instelling. Dit betekent dat u uw giften geheel of 
gedeeltelijk kunt aftrekken van de belasting. Kijk voor details op 
de website van ANBI. 

Contact 

Naam: Stichting NorGhaVo (Kamer van Koophandel kenmerk 09133002) 

Website: www.cadc.nl 
E-mailadres: navrongo.cadc@gmail.com 

ING-rekening: NL45INGB0009397346 
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