
Akwamus Venner  
 

Sekretær: Karl Peter Samuelsen Holm. Telefon: +45 24668890. E-mail: karlpeter69@hotmail.com  

Bank: Nordea Horsens afdeling: Akwamus Venner Ghana, Reg.nr. 2500 Konto nr. 8973-451-880 

 

Foreningsmeddelse november. 

 

Kære alle. 

 

Så er det tid til at forny dit/jeres medlemskab af Akwamus Venner for 2018. Kontingentet er 
uændret kr. 200 for enkeltmedlemmer og kr. 300 for familier samt kr. 100 for unge under 
uddannelse. Bank: Nordea Horsens afdeling: Akwamus Venner Ghana, Reg.nr. 2500 Konto nr. 
8973-451-880 

Husk at påføre dit medlemsnummer på indbetalingen. 

Vi er også dybt taknemmelige for donationer, som vi i dette år har fået flere af. 

 

Besøg i Akwamufie: af Karl Peter 

 

Efter et par dage i Accra tog jeg op til Akwamufie. Første punkt på dagsordenen var et besøg på 

skolen for de blinde og skolen for de døve. Her talte jeg med de studerende og med skolernes 

forstandere. Man må sige, at det er imponerende, hvad skolerne får gjort for de handikappede. 

Der arbejdes med at uddanne dem til forskellige håndværk ud over almindelig undervisning. Både 

de blinde og de døve elever klarer sig nogenlunde og er meget glade for at have muligheden for at 

uddanne sig. Familierne til børnene har ikke mange penge at gøre med, så det er en velkommen 

støtte, de får fra Danmark. Herunder ses billeder fra skolerne og de unge studerende. 
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Efterfølgende tog jeg rundt til nogle af de forskellige skoler og børnehaver, som Akwamus Venner 

har støttet gennem tiderne. I en af skolerne havde man fundet ud af at lave containeren fra 

Danmark om til en boghandel. Et andet sted havde man bygget en børnehave for foreningens 

midler. Denne var dog midlertidigt ude af drift pga. manglende betaling af pædagogerne fra 

forældrenes side. I en tredje børnehave havde foreningen støttet med legetøj og andet. Alle 

steder var taknemmeligheden over foreningens arbejde og over Kurts indsats stor.  
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I Akwamufie var toiletterne til skolen blevet færdigbygget, og i forbindelse med mit besøg blev der 

købt madrasser og nye stole ind til børnehaven. Til stor begejstring for de små børn og de to 

ansatte i børnehaven. Børnene sang sange på engelsk sammen med en af pædagogerne for mig 

under besøget. Dette og mange andre videoer fra mit besøg kan ses på denne kanal: Karl Holm. 

You Tube:  

http://www.youtube.com/playlist?list=PLExtUCxpPoER3pCIKY8cHNjTkX0izEFop 
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På det sidste billede herunder ses de fleste af de ansatte på skolen i Akwamufie. Fremad rettet vil 

vi forsøge at få en udveksling i stand med en eller to lærere fra Akwamufie til Tømmerup Fri- og 

Efterskole, og der arbejdes på flere forskellige ideer til projekter for foreningens fremtidige 

arbejde. Hvis I skulle have gode ideer i den forbindelse, så skriv endelig til Karl Peter på 

nedenstående mailadresse.  
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Og sidst men ikke mindst så er der under 14 dage til at vores danske dronning kommer til Ghana 

for første gang i sit liv, hvilket hun efter sigende glæder sig meget til og ser frem til. Følg med på 

foreningens Facebook side og på den danske ambassade i Ghanas hjemmeside og Facebook side.  
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