
 

 

‘1540 Kpando’ 
 

 

“Aanbod mondiale vorming” 

“Ontwikkelingseducatie voor 6 tot 14 jarigen” 
 

 

   
Support Ghana is een kleinschalige 4

de
 pijlerorganisatie die doelgericht en op een 

‘eigen zinnige’ manier ondersteuning biedt aan de inwoners van het Kpando district te 

Ghana. Hierbij ligt de focus op onderwijs (renovatie schoolgebouwen en 

studiebeurzen), het stimuleren van sportbeoefening, het ondersteunen van de 

gezondheidszorg en het behoud van de lokale culturele eigenheid. Sedert 2012 zet 

Support Ghana ook in op sociaal ondernemen als uitweg uit de armoede en 

tewerkstelling van kansarmen. 

In België willen we onze ervaringen in Ghana ook inzetten om inwoners van Herne en 

omstreken te sensibiliseren inzake de problematiek rond ontwikkelingssamenwerking. 

Dit gebeurt in de vorm van mondiale vorming, voordrachten, inzamelacties en 

inleefreizen. 
 

Wat?   
 Ontwikkelingseducatie (OE) is essentieel in deze snel veranderende en onderling 

 afhankelijke wereld. OE leert kinderen en jongeren diversiteit te waarderen, kritisch na 

 te denken over complexe mondiale problemen, hun eigen waarden en opinies te 

 verhelderen en gefundeerde keuzes te maken voor hun eigen handelen. OE biedt hen 

 de kans om verbondenheid en solidariteit te beleven en verantwoordelijkheid op te 

 nemen.  
 

Educatief pakket: 
Interactieve voorstelling van een aantal thema’s met behulp van beelden (foto’s en 

filmpjes) en voorwerpen uit Ghana onder begeleiding van medewerker Support 

Ghana. Dit alles op maat van de doelgroep. Samen met de leerlingen gaan we op zoek 

naar antwoorden op hun vragen die de beelden oproepen. Hierdoor trachten we in te 

spelen op de leefwereld van de kinderen. 

 

Mondiale vorming op maat: 
Door de combinatie van veelvuldige reizen naar Afrika en het geven van verschillende 

sessies mondiale vorming in basisscholen kunnen wij ook steeds een programma op 

maat maken in functie van de behoeften van de basisschool en in functie van het 

jaarprogramma van de school. 

  

 



 

1. doelstellingen mondiale vorming: 
� Kinderen en jongeren voorzien van de competenties die hen in staat stellen op actieve 

wijze hun bijdrage te leveren aan rechtvaardige Noord-Zuidverhoudingen, aan een 

solidaire, duurzame wereld. Hen laten kennismaken met de leefwereld van 

leeftijdgenoten in Ghana in vergelijkbare en verschillende leefsituaties. 
� Informeren over de realisaties van Support Ghana. 
� Opbouwen solidariteit 

� Bijdrage aan het realiseren van de eindtermen, ontwikkelingsdoelen, het leerplan en 

het pedagogisch project van de school: leerlingen kritisch, toekomstgericht en creatief 

vormen, inspelen op de evolutie naar meer competentieontwikkelend onderwijs, door 

het verenigen van kennis, vaardigheden en houdingen. 

 

 kennis/inzicht vaardigheden houding 

DIVERSITEIT � bewustzijn van 

gelijkenissen en 

verschillen tussen 

mensen (cultureel, 

sociaal-economisch, 

politiek..)  

� dieper begrip en 

inzicht in de 

verschillende 

culturen en 

maatschappijen 

� van perspectief 

kunnen wisselen in 

ruimte en tijd 

� de kracht en het 

initiatief van mensen 

uit het Zuiden kunnen 

benoemen 

 

� respect en waardering 

hebben voor verschil en 

diversiteit 

� openheid en gerichtheid 

op dialoog met anderen  

 

 

NOORD-ZUID 

VERHOUDINGEN 

� inzicht in 

oorzakelijke 

verbanden, 

dynamische relaties, 

patronen  

� samenhang tussen de 

verschillende 

dimensies van 

Duurzame 

Ontwikkeling kennen 

� complexe N-Z 

relaties, kritische 

analyse van informatie 

kunnen maken 

� zichzelf, de eigen 

leefwereld zien als 

deel van het systeem  

� een eigen visie hanteren 

� inzet voor rechtvaardige 

en duurzame  Noord-

Zuid verhoudingen 

 

EMOTIES � rol van emotionele 

betrokkenheid 

kennen in perceptie, 

oordeelsvorming, 

beslissingen 

� emoties kunnen 

herkennen en positief 

aanwenden 

� zich kunnen inleven   

� vooroordelen en 

stereotypen kunnen 

ontdekken 

� verbonden  en 

solidariteit voelen met 

mensen 

� zorg en 

verantwoordelijkheid 

willen opnemen 

WAARDEN � mensenrechten/ 

kinderrechten kennen 

� een rechtvaardige en 

duurzame wereld 

kunnen visualiseren en 

beschrijven 

� onrecht kunnen 

herkennen 

 

� mensenrechten als 

waardenkader hanteren 

voor het eigen handelen 

� eigen overtuiging 

uitdragen, met respect 

voor die van anderen 

ACTIE � alternatieve visies en 

oplossingen kennen 

� hefbomen, actoren 

voor verandering 

kennen 

� de link kunnen leggen 

tussen eigen handelen 

en gevolgen daarvan 

in het Zuiden 

� op systematische 

wijze aan verandering  

kunnen werken 

� acties kunnen 

evalueren, reflecteren 

� zich daadwerkelijk 

engageren, vanuit het 

respect voor ieders 

rechten en waardigheid 

� een persoonlijke 

levensstijl voor een 

rechtvaardige en 

duurzame wereld 

volgen  



 

 

2. Thema: aardrijkskunde 
 

Doel:  
Aantonen waar Ghana ligt in Afrika 

Aantonen hoe Afrika er uit ziet (landschappen: woestijn maar ook groene strook) 

Aantonen afstand tussen België en Ghana 

Klimaat in Afrika 

Welke dieren zijn er in Ghana 

Huidskleur 

 

Materiaal:  
Wereldkaart of wereldbol, vlag 

Foto’s: landschappen, dieren, fauna en flora, kaart met slaventrafiek 

 

Vragen: 
Lessen aardrijkskunde: waar ligt Afrika, waar ligt Ghana?  

Wie is er al op reis geweest naar Afrika? Hoe? Vliegtuig? Hoe lang vliegen? 

Hoofdstad van België?  

 

In Ghana geen winter en zomer, aan de evenaar zijn dagen steeds even lang.  

Tijdsverschil van één of twee uren. 

 

Vlag? Betekenis kleuren en ster. 

Het groen in de vlag staat voor de vruchtbaarheid van het land, geel voor goud en rood voor 

het bloed dat gegeven werd voor de onafhankelijkheid. De zware ster is het symbool van de 

terugkeer van de zwarte Amerikanen naar Ghana.  

Slavernij 

Link naar Slaventransport: tussen 1500 en 1850 werden omstreeks 11 miljoen Afrikanen als 

slaaf over de Atlantische Oceaan getransporteerd. Gemiddeld stierf zo'n 15% van de slaven 

tijdens het transport. Zij werden tewerkgesteld op plantages (suikerriet, tabak, katoen). Het 

leven van deze slaven was zeer hard. Ze werden met een terreurregime onder de duim 

gehouden. 

 

Zijn er bergen of meren in België? Afadjato Ghana 880 m, Signal de Botrange 694 m 

Wat hebben de kinderen het liefst: koude winter met sneeuw of warme zomer?  

In Afrika geen sneeuw, altijd warm, soms heel hevige regen 

 

Waarom zijn de mensen daar zwart? 

Eerste mensen waren Afrikanen en zwart (eigenlijk stammen we af van apen die een bleke 

huid hadden met haargroei. Door verandering van de zweetklieren verminderde de haargroei 

en was er meer contact met de zon, hierdoor werd de huid van de eerste mensen zwart, want 

een zwarte huid beschermt beter tegen de UV-stralen). 

Nadat de mensen meer naar het Noorden werd het pigment bleker om volgende redenen: 

de zon schijnt hier minder, door de koude dragen de mensen kleren (dus minder contact met 

de zon), bleke huid genereert meer Vitamine D. 

Concretiseren voor de kinderen: in de winter wordt onze huid terug bleker (kleurverschil 

door kledij) en kinderen met bleke huid verbranden vlugger. Dus bleke huid verbrand 

vlugger en moet meer beschermd worden. 



3. Thema: dagelijks leven thuis 

 

Doel:  
Aantonen gelijkenissen en verschillen. 

Aantonen dat veel zaken niet voor iedereen normaal zijn. 

 

Materiaal: 
Waterzakje   eventueel fruit 

Foto’s en filmpjes 

Handshake aanleren 

 

Vragen: 
 

Waar wonen 
Huisvesting: geen nood aan verwarming. 

Mooie huizen, maar ook hutjes. 

Hoe groot zijn de families, hoeveel broers en zussen. 

Moeten kinderen klussen thuis? 

Zijn de kinderen hier vrij? Wat is dat vrijheid?  Kinderarbeid, oorlog, onderdrukking 

Kinderarbeid: in Ghana moeten de helft van de kinderen +5jaar meewerken op het land of 

visserij. Eventueel gedicht over vrijheid laten maken. 
 

Water 
Waar is er water in huis? Water: waterput  Geen badkamer 

De meeste Ghanezen douchen zich lekker onder de blote hemel. Er wordt een hokje gemaakt 

van gras, van palmtakken, van restjes hout, van stukken golfplaten of van steen. Heerlijk 

douchen als je de sterren en de maan kunt zien! In deze douches is meestal geen stromend 

water, dus haal je een emmer water en daar poedel je dan mee 

Degelijk toilet is meestal niet aanwezig (gewoon een put). 

Geen wasmachine of vaatwasser. 
 

Eten en drinken 
Wat is er nodig om te koken? Hout of houtskool. 

Wat eten jullie graag? Hoeveel keer? 

Nadruk op variatie. Vaak slechts één maaltijd per dag. 

Geen snoepjes of chips. Wel nootjes. 

Drinken: water niet steeds proper, gevolg ze worden vaker ziek 

Drinken: geen frisdranken. Eten: geen suikers en vet 

Melk drinken ze vaak ook niet. 

Eten doen ze meestal met hun rechterhand. 

 

Hobby’s:  
Soms is er geen elektriciteit (dus geen televisie, computer, muziek, …) 

Geen boeken om te lezen, weinig tot geen speelgoed. 

 

Computer / GSM 

Hebben de kinderen thuis een PC? Gebruiken ze die en waarvoor? In Ghana ook internetcafé. 

Sommige kinderen op Facebook.  Hebben de kinderen GSM?  



 

4. Thema: School 

 

Doel:  
Aantonen hoe de kinderen naar school gaan  

Aantonen hoe ze gekleed zijn 

Aantonen schoolgebouwen en inrichting klaslokalen 

Aangeven in welke taal onderwezen wordt 

 

Materiaal: 
Foto’s en filmpjes 

 

 

Vragen: 
Hoe komen de kinderen naar school? Afstand, transportmiddelen,  

Hoeveel kinderen krijgen onderwijs?  

Waarom komen ze niet naar school? Afstand, thuis meewerken op het veld, hevige regen, 

geen geld voor uniform, … 

 

Gelijkenissen: de meeste kinderen gaan naar lagere school 

 

Hoe komen de kinderen gekleed naar school?  

 

Uniform 

Waarom uniformen op school? Gelijkheid (geen verschil tussen rijk en arm).  

In Afrika hebben kinderen van arme ouders geen geld voor uniform en is er juist wel 

onderscheid. 

 

Schoolgerief 

Weinig boeken en schriften 

 

Taal 

Welke taal spreken de kinderen thuis? In Ghana vanaf 4
de

 lager Engels, thuis Ewe 

In Ghana spreken veel mensen 4 of 5 talen. 

Goedendag in Ewe = “Wezo”. Je antwoord met “Jo”. 

 

 

 

Hoe is het schoolsysteem in Ghana? 

Schoolgeld 

Soms nog stokslagen (caning) 

Soms pas naar 1
ste

 studiejaar op 10 jaar 

Schooldag start met vlaggengroet en nationaal volkslied 

Vrijdagmorgen gras wieden en terrein opruimen 

 

 

 



5. Thema: Sport en spel 

 

Doel:  
Aantonen dat sport en spel een recht is voor alle kinderen. 

Sport geeft goed gevoel. 

Met sport hoor je bij de groep. 

Sport brengt discipline bij. 

Sport en spel zonder materialen. 

 

Materiaal: 
Bal 

Foto’s en filmpjes 

Oware spel 

Bordspel interculturele uitwisseling bij Die Keure  

 

Vragen: 
Wie doet er aan sport? Welke sporten  

Waarom doen kinderen graag aan sport? 

 

Hebben jullie speelgoed? Van wie krijgen jullie dat? 

Weinig speelgoed in Ghana. Maken zelf speelgoed of materiaal om met te spelen 

 

Kinderen kunnen altijd buiten spelen.   Goed weer 

Meeste Afrikanen kunnen niet zwemmen. 

 

Link met ons sportproject: hen de kans geven ook te sporten 

Voetbal 

Dansgroep 

Pingpongtafels 

Speeltuin 

Video games (Play Station en X-box) 

Het oudste spel van Ghana is Oware. Het wordt in meerdere Afrikaanse landen gespeeld. Het 

spel is voor twee spelers en het lijkt op Backgammon, maar het ziet er anders uit en heeft 24 

stenen. Het bord is meestal van hout gemaakt, met 12 gaatjes/bakjes erin, 6 aan elke kant. 

Het wordt door jong en oud gespeeld en men is erg fanatiek. Er wordt door sommigen ook 

beweerd dat oorlogen vroeger werden uitgevochten met dit spel.  

Een ander erg belangrijk spel is voetbal. Ghanese jongens doen alles om een voetbalheld te 

worden. Ze willen allemaal in het Ghanese team Black Stars. Veel Ghanese voetballers 

spelen in Europa. In 1882 kwam de eerste zwarte voetballer naar Engeland. Dit was Arthur 

Wharton, een Ghanees. Kennen de kinderen voetbalspelers uit Ghana (bv Michael Essien of 

spelers in België). 

Die Keure ontwikkelde een bordspel. Het bordspel leert de Ghanese leerlingen over het 

dagelijkse leven in België en omgekeerd. Op die manier brengen de deelnemers aan het 

project hun klas in de wereld en een stukje wereld in de klas! Het spel werd uitgegeven door 

Die Keure en kan uitgeleend worden bij de cel internationalisering Antwerpen. 



 

6. Algemene informatie Support Ghana 
 

 

 

Naam vereniging Support Ghana 

Korte beschrijving Support Ghana is een kleinschalige organisatie 
die doelgericht en op een ‘eigen zinnige’ manier 
ondersteuning biedt aan de inwoners van het 
Kpando district te Ghana. 

Stichtingsdatum 6 oktober 2008 

Verenigingsvorm  Feitelijke vereniging  
 

Categorie  Ontwikkelingssamenwerking 

Aansluitingen Lid van het 4de pijler.be forum 
Lid van v4po vzw 
Stichtend lid van Herne Solidair (Gemeentelijke 
raad voor ontwikkelingssamenwerking - GROS - 
gemeente Herne) 

Zetel van de vereniging  
 

Grotestraat 7  1540 Herne 
supportghana@bcherne.be 
0485 51 10 46  of  0472 47 14 27 

Rekeningnummer vereniging: 734-0222764-61 

Website van de vereniging www.supportghana.be 

Facebookpagina www.facebook.be/supportghana 

 
 

 
 
 
 



Werking 
 

Support Ghana heeft geen specifieke bestuursfuncties. De taken worden uitgevoerd in 

teamverband. Volgende 3 personen regelen de dagelijkse werking. Daarnaast kunnen we bij 

de organisatie van activiteiten steeds rekenen op een 20-tal vrijwilligers. 

 

Bezielers Info 

Somers Luc 

Grotestraat 7 

1540 Herne 

0485 51 10 46 

47 jaar 

Ambtenaar Vlaamse overheid 

Bestuurslid Herne Solidair 

Initiator badminton 

Gewezen voorzitter Badmintonclub Herne en Sportraad Herne 

Reisde reeds 7 maal af naar Ghana 

Vanholder Lode 

Statiestraat  

1570 Tollembeek 

0472 47 14 27 

 

 

26 jaar 

Jeugdadviseur JAC Delta 

Bachelor Psychologie 

Oud-leider Chiro Kokejane 

Initiator badminton  

Reisde reeds 3 maal af naar Ghana 

Eylenbosch Emmelie 

Statiestraat  

1570 Tollembeek 

0472 76 20 74 

28 jaar 

Bediende 

Bestuurslid Badmintonclub Herne 

Reisde in 2011 voor de eerste maal naar Ghana 
 

In mei 2007 trok Luc Somers met de fiets van Accra naar Kpando op verzoek van de 
gemeente Herne. Tijdens zijn verblijf ging hij met stagiairs meerdere malen naar de scholen 
van Agbenoxoe en Fesi en als ‘bicycle man’ werd hij er aangesproken door de leraars om 
ook rond sport iets te doen in hun dorp. 

In de zomer van 2008 keerde hij terug met een aantal sportvrienden om er een sportstage te 

organiseren in beide dorpen.  Ook werd gestart met de renovatie van een school. 

Na de sportstage in de zomer van 2008 besloten Lode Vanholder en Luc Somers op een 

blijvende manier een steentje bij te dragen tot de verbetering van de levensomstandigheden 

in de regio rondom Kpando in Ghana. Op 6 oktober 2008 werd de nieuwe 4de pijler 

vereniging Support Ghana opgestart. 



Visie – Missie – Doelstellingen 
 

Visie 
 

De snelste weg naar een ontwikkeld Ghana wordt bereikt door het versterken van de 

overgang naar een open, democratische gemeenschap met vrije permanente organisaties 

en een onafhankelijk overheidsapparaat.  

Deze overgang wil Support Ghana mee helpen bewerkstelligen door de creatie van een 

groter maatschappelijk middenveld met bewuste burgers. 

 

Missie 
 

Meehelpen aan een solidaire mondiale samenleving door samenwerking en sensibilisering. 

 

 Doelstellingen 
 

� Ondersteunen van het onderwijssysteem 

o Renovatie en bouw van schoolgebouwen 

o Financiering schoolgeld (secundair en hoger onderwijs) 

� Gezondheidszorg 

o Verbetering infrastructuur 

o Wondverzorging 

o Voorlichting 

� Stimuleren van sportbeoefening 

o Voetbal, basketbal, tafeltennis, keep fit, …  

o Materialen  

� Behoud van de lokale culturele eigenheid 

o Drum ’n dance groepen 

o Ambachten (keramiek, beeldhouwers, …) 

� Sensibiliseren  

o Mondiale vorming in België en Ghana 

o Voordrachten en campagnes 

o Inleefreizen 

 
Basisprincipes 
 

� Kleinschaligheid 

Support Ghana blijft bewust kleinschalig zodat we aangegane engagementen steeds 

kunnen volbrengen. Structurele, directe hulp koppelen we aan een aantal ‘feel good’ 

initiatieven rond sport en cultuur. 

� Samenwerking en partnerschap 

Wij ondersteunen enkel bestaande initiatieven van onze lokale partners die zichzelf 

verder ontwikkelen en we streven naar een gelijkwaardige relatie.  

� Efficiëntie 

We spenderen heel wat tijd en moeite om zelf de nodige fondsen in te zamelen en 

vermijden verspilling van middelen. 

� Focus  

Geografisch beperken we ons tot het Kpando district zodat we met de fiets de 

verschillende locaties kunne bereiken. 

 


