
 

 

 

 

 

Leerlingen Wolfert Lyceum van alle markten thuis 
Ghana-marktdag groot succes! 

De marktdag van 31 maart jl. was een groot succes. Tijdens deze geslaagde markt lieten de leerlingen uit de eerste, 

tweede en derde klassen van het Wolfert Lyceum zien op welke manier er geld is ingezameld voor Ghana. Al vroeg 

stonden de marktkooplieden uit de derde klas achter hun kraam om producten van de VVV-uren Jong Ondernemen 

zo goed mogelijk te verkopen: thermobekers, saladebekers, zonnebrillen, notitieboekjes, beschrijfbare mokken, 

frisdranksluiters, opvouwbare bidons, mobiele telefoonhouders en oplaadbare power banks voor de mobiele 

telefoon; je wilde er gewoon eentje hebben.  

Ook aan eten was gedacht. Zo waren er voor een spotprijs overheerlijke poffertjes te koop. De lieftallige bakkers 

zorgden er nauwlettend voor dat niemand met een lege maag de rest van de markt bezocht. De tweedeklassers 

toonden hun activiteiten van het project Ghana en probeerden het bedrag bij te spekken. Bij hun kramen waren er 

prachtig versierde brownies, cakes, koeken, taarten, koekjes en limonade te koop, maar ook creatieve armbandjes 

en de plantenliefhebber kon zijn hart ophalen: prachtige orchideeën (in drie kleuren) sierden de tafels. Leerlingen 

die buiten de marktdag heel hard hebben gewerkt aan hun inzamelingsactiviteiten, deden daar nog een schepje 

bovenop met diverse spelletjes van paaseieren, knikkers tot waterbak en lokten mensen een uitdaging aan te gaan.  

Om 17:15 uur werden de marktbezoekers gevraagd zich naar de trappen te begeven, zodat zij tijdens een korte 

presentatie te horen kregen waar het geld nu precies naartoe gaat. Vervolgens trok meneer Koene zijn quizmasters 

uitrusting  aan, om een heuse loterij te verzorgen. De eerste klassen hebben heel hard hun best gedaan zo veel 

mogelijk lootjes te verkopen. Met deze lootjes waren prachtige Ghanese kettingen, armbandjes, etuis en zelfs 

prachtige djembés te winnen. De winnaars kregen de prijzen direct uitgereikt en de lootjes van niet afgehaalde 

prijzen wordt bekendgemaakt door de mentoren in de klas. Rond 17:45 uur begon men toch wel een beetje nerveus 

te worden, want tijdens de loterij werd achter de schermen namelijk heel hard gerekend om aan te geven wat de 

opbrengst is van al het harde werk van onze leerlingen.  

We zijn heel erg trots op het resultaat: 5.609,34 euro!  
We bedanken alle leerlingen voor hun harde werk en hun enthousiasme. Ook zijn 

we heel blij met de ouders, verzorgers en bezoekers, die keukens, huis en 

portemonnee beschikbaar stelden voor de inzamelingsactiviteiten. Als je de 

bestemming van de opbrengst wil volgen, check dan regelmatig de website van 

het Wolfert Lyceum en onze eigen Ghana Facebook pagina. Tijdens de Ghana-reis, 

zullen hier regelmatig blogs en video’s te vinden zijn, dus wordt vervolgd! 

Hieronder een leuke foto-impressie (meer staat op het WLfotoalbum). 

  

http://www.wolfert.nl/lyceum/actueel/fotos/


 

 

 


