
 Support Ghana helpt jaarlijks een 20-tal kansarme jongeren uit 

Kpando in Ghana met de financiering van hun hogere studies. 
 

 Ons jaarbudget voor de studiebeurzen bedraagt €10.000  
 

 Wij rekenen op uw hulp. Iedereen die op één of andere manier 

betrokken is bij onze werking of die reeds ter plaatse kennis maak-

te met onze jongeren is welkom om ‘Vriend van Kpando’ te wor-

den. 
 

 Enkel de kinderen van de behoede klasse heeft toegang tot hoger 

onderwijs.  
 

De selectie van de jonge-

ren is eerder gebaseerd 

op toeval.  Tijdens de 

sportstage in 2008 werd 

een voetbalploegje opge-

richt voor een aantal 

buurtkinderen. 

In de loop der jaren werd 

onze band met sommigen 

van hen heel hecht en 

door onze betrokkenheid 

met hen werd sinds 2011 

besloten de meest be-

hoeftigen onder hen te 

helpen met  de financie-

ring van hun schoolgeld. 

Doordat we gestart zijn met de hulp aan de voetbal-

spelertjes van weleer steunen we vooral jongens, 

maar vanaf schooljaar 2017-2018 is het onze ambitie 

meer meisjes  te ondersteunen.  

Word vriend van Kpando! 
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”The purpose of 
education is to 
replace an empty 
mind with an open 
one.”  

 

Malcolm Forbes 

 

Het onderwijssysteem in Ghana 

Start Up 

Emo Foundation NGO 
Emo Foundation NGO is onze lokale partner ter plaatse in 

Kpando.  Een aantal van onze jongeren werd geïnspireerd door 

onze vrijwilligers en richtte nu zelf een lokale NGO op.  

Het is hun ambitie om op middellange termijn zelf ook een bij-

drage te kunnen leveren aan het onderwijssysteem in Ghana en 

dus niet langer afhankelijk te zijn van giften uit België.  

De visie en doelstellingen van Emo Foundation lopen gelijk met 

deze van Support Ghana. 

Er werd in 2015 een Emo House gehuurd en ingericht waar 

bezoekers (vrijwilligers en studenten) uit België kunnen verblij-

ven. De opbrengst hiervan is reeds een eerste bijdrage aan de 

financiering van de schoolgelden.  

Niet alle jongeren hebben de capaciteit om hoge-

re studies aan te vangen. Voor hen  voorzien we 

een vervolgtraject na hun schooltijd. Zo hebben 

Zurka (lasser) en Lukman (glasbewerker) nu  hun 

certificaat als leerjongen.  

Een drietal van onze jongeren hebben een kleine 

veestapel en dit schooljaar hebben twee studen-

ten met succes hun rijbewijs behaald aan een 

officiële rijschool .   

Het onderwijs in Ghana is gebaseerd op het Angelsaksisch model: 2 à 3 jaar 

‘Kindergarten’, 6 jaar ‘Primary school’ en 3 jaar ‘Junior High School (JHS)’.  Er is 

schoolplicht tot 15 jaar en het basisonderwijs is gratis.  

Op het einde van de JHS moeten de leerlingen een eindexamen BECE afleggen. 

Op basis van deze resultaten wordt hen een Senior High School (SHS) aangewe-

zen.  Hier heb je onderscheid tussen secundair, technisch en beroepsonderwijs 

en de cyclus duurt 3 jaar.  Op het einde van de SHS leggen studenten een eind-

examen WASSCE (secundair) of Naptech (technisch) af. Op basis van deze re-

sultaten kunnen studenten toegang krijgen tot het hoger onderwijs.  

Slechts een kleine minderheid (2%)  kan hogere studies aanvangen wegens een 

gebrek aan goede resultaten en de nodige financiële middelen. 

V R I E N D E N  V A N  K P A N D O  



Word vriend van Alfa 
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Geboren ’Abdul Rahman Dauda’ op 22 april 1994.   Was in 2008     

spelertje van onze voetbalploeg tijdens de sportstage. Was in 2010 de 

eerste jongere die Support Ghana ondersteunde met de financiering 

van zijn schoolgeld voor SHS (hoger secundair) te Kasec. Hij beëindig-

de zijn SHS in 2014 aan de Medina Action Senior High te Accra met 

succes.  

In september 2015 startte hij met zijn medische opleiding aan de  

Presby University in Agogo.  De resultaten van zijn eerste semester 

waren heel hoopvol:  ‘First Class’ met ranking bij de eerste 8 van de 

180 medestudenten. 

In 2015 was Alfa ook mede oprichter van Emo Foundation NGO,  

onze lokale partnerorganisatie in Ghana. Alfa is tijdens schoolvakanties 

en dergelijke ook steeds in de weer als vrijwilliger met wondverzor-

ging en begeleiding van vrijwilligers en toeristen.  

 

Support Ghana maakt sinds maart 2016 deel uit van de familie van 

Leraars zonder Grenzen vzw. Deze vzw oefent een platformfunctie 

uit voor educatieve ontwikkelingssamenwerkingsprojecten.  

Dank zij de samenwerking met LzG vzw kunnen we voor giften   

boven de €40 fiscale attesten afleveren. Je stort hiervoor je giften 

aan LzG ter attentie van Support Ghana. LzG stort maandelijks de 

giften door aan Support Ghana en maakt jaarlijks de fiscale attesten 

op.  Support Ghana bezorgt  elk jaar tevens een gedetailleerde staat 

van uitgaven aan LzG.  

Christian studeerde in juli 2016 af als leerkracht basisonderwijs 

aan het ‘St. Francis College for Education’ te Hohoe.  In 2015 

kwam hij bij Support Ghana aankloppen omdat zijn familie niet in 

staat was geweest zijn schoolgeld te betalen en hij dreigde niet 

langer te mogen deelnemen aan de examens.  

Dank zij  onze steun behaalde hij zijn diploma ‘Basic Education 

Teacher’. Als pas afgestudeerde leerkracht vervult hij nu zijn ver-

plichte ‘National Service’ in de lagere school van Botoku.  

Support Ghana ondersteunde hem met de huur van zijn kamer 

te Botoku en Christian is ook bestuurder van Emo Foundation. 

Woordje over Christian 

Leraars zonder Grenzen 

“I also benefited from 

EMO Foundation in 

my schooling times. 

Now I am a 

professional teacher 

through the kind 

courtesy of EMO 

Foundation.” 

http://www.presbyuniversity.edu.gh/main/


Hoger Onderwijs:  

1. Alfa, 1ste jaar ‘Physician Assistant’ Presby University Agogo.      2. Sabitu, 3de jaar ‘Physician Assistant’ 

Presby University Agogo.     3. Ahmedino, 2de Bachelor ‘Supply & Purchasing’ Polytechnic Koforidua.             

4. Muha, 1ste jaar ‘Teacher Training’ St. Franco Hohoe.     5. Sanni, 1ste jaar ‘Nursing Training’ Ho.              

6. Cissé, 1ste jaar ‘Chemie’ UCC Cape Coast. 

Technisch Secundair Kpantech: 

1. Owu David, 3de jaar ‘Furniture’.     2. Abu Bube, 2de jaar ‘Plumbing’.     3. Atsu, 2de jaar ‘Welding’. 

4. Saviour, 2de jaar ‘Auto Engeneering’.     5. Wisdom, 1ste jaar ‘Furniture & Design’. 

Algemeen Secundair 

1. Rahim, 3de jaar ‘Agric. Science’ Kpasec.     2. Sadik, 1ste jaar ‘Science’ Kpasec.     3. Ayuba, 3de jaar 

‘Visual Art: Leather’ Anfoesec.     4. Kafui, 2de jaar ‘General Art, Kpasec.     5. Tempo, 2de jaar ‘Business’  

Kpasec.     6. Mariemah, 1ste jaar ‘Home Economics’ Anfoesec     7. Mawunyo, 1ste jaar ‘General Art’ St 

Mary’s.   8. Daniel, 2de jaar ‘General Art’ Biheco.     9. Teddy, 2de jaar ‘General Art’ St Mary’s. 

Adres: Grotestraat 7 te 1540 Herne 

Telefoon: 0485 51 10 46 

E-mail: supportghana@bcherne.be  

Website: www.supportghana.be 

www.facebook.com/supportghana 

Support Ghana is een kleinschalige 4de pijler-

organisatie die doelgericht en op een ‘eigen zinnige’ 

manier ondersteuning biedt aan kansarme jongeren 

en achtergestelde dorpsgemeenschappen van het 

Kpando district in Ghana. 

Naast scholenbouw en studiebeurzen hebben we 

tevens enkele programma’s lopen rond gezondheids-

zorg en ondersteunen we diverse sportinitiatieven 

en cultuurgroepen.  

In Vlaanderen richten we ons op fondsenwerving en 

sensibiliserende activiteiten. 

Onze studenten schooljaar 2015-2016 

  Hoop op een betere toekomst 

Uw gift, groot of klein, maakt een enorm verschil!       

U geeft hiermee kansarme jongeren toegang tot         

hoger onderwijs en een uitweg uit de armoede.  

IBAN BE48 5230 8027 2427  

op naam van Leraars zonder Grenzen  BIC  TRIOBEBB 

      Mededeling “Gift aan LzG – Support Ghana”  

Geen andere vermeldingen a.u.b.  

Fiscaal attest vanaf 40 euro op jaarbasis 


