
Het einde van het schooljaar 2016-2017 is een uitgelezen moment om 

onze tweede Nieuwsbrief voor te stellen.   

 

2016 was het eerste jaar dat we via ‘Leraars zonder Grenzen’ giften van 

jullie mochten ontvangen voor de financiering van het schoolgeld van een 

30-tal kansarme jongeren uit Kpando in Ghana.  

Het ontvangen bedrag van 10.711 euro lag ver boven onze initiële ver-

wachting en hierdoor waren we in staat enkele bijkomende studenten op 

te nemen in ons studiebeursprogramma in Ghana. 

 

In deze Nieuwsbrief stellen we jullie onze studenten voor. 

Wij hopen alvast dat we voor het volgende schooljaar opnieuw op uw 

steun kunnen rekenen.  

Naast studiebeurzen voor 

secundair en hoger on-

derwijs helpen we ook 

een aantal lagere scholen 

in en rond Kpando.  

Het voorbije jaar kregen 

drie partnerscholen on-

dersteuning inzake infra-

structuur, lesmaterialen 

en competentie opbouw 

van de leerkrachten.  

Het voorbije voorjaar 

plaatsten we vier student 

- stagiairs van de Karel de 

Grote Hogeschool Ant-

werpen in deze partner-

scholen. 

In het dorpje Gadza werd de laatste hand gelegd aan 

de bouw van zes klaslokalen voor de lagere school.   

De leraars kunnen nu in degelijke omstandigheden aan 

de slag met de leerlingen.  

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

 

Malcolm Forbes 

 

Hoger Secundair Onderwijs 

Start Up 

Technisch onderwijs KTI 
In het Kpando Technical Institute hebben we het voorbije jaar zes studenten inge-

schreven: Saviour volgde automechanica, Owu en Wisdom schrijnwerkerij, Abu 

loodgieterij, Atsu lassen en Isaac volgde bouw.  

Vijf van hen hebben nu KTI beëindigd en volgend jaar voorzien we nog twee stu-

denten te ondersteunen in deze school.  

Aan een aantal jongeren die niet verder stude-

ren geven we de kans een beroepsloopbaan 

op te starten.  

Ayuba kreeg startkapitaal voor de opstart van 

zijn Boutic en Mawuli startte een kapperszaak.  

Abu kreeg een aantal koeien en Baruso vol-

bracht zijn autorijschool en is nu chauffeur 

voor een bewakingsfirma. Owu, Saviour en 

Abu zijn dit jaar ook gestart met de rijschool.   

Op basis van goede resultaten na hun BECE eindexamen JHS (lager middelbaar) 

krijgen leerlingen toegang tot het  Senior High School (hoger ssecundair).  

Het voorbije schooljaar betaalden we voor  tien studenten hun SHS schoolgeld. 

Sadik, Mariam, Kafui, Tempo, Junior, Mawunyo, Jeff, Linda, Saeed en Ihmran. 

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



Medische opleidingen 

P A G I N A  3  N I E U W S B R I E F  N R . 2  

We hielpen het voorbije jaar drie studenten met hun medische studies. Alfa en Sabitu volgen de 4 jaar 

durende cursus Physician Assistant en Sanni is in zijn tweede Bachelor verpleegkunde .  Alfa volgde in 

juli 2017 een gastcursus ‘Health & Migration’ aan UGent. Sabitu wil zich na volgend schooljaar verdie-

pen in anesthesie.  Volgend schooljaar zal ook Rahim starten met een Bachelor verpleegkunde. 

In Ghana is er schoolplicht tot het einde van het lager middelbaar (JHS). Je kan 

dan ook in elk dorp naar school gaan tot en met het lager middelbaar en in 

openbare scholen is het onderwijs gratis tot op dit niveau. 

We helpen wel een aantal leerlingen met de financiering van hun schoolgerief en 

inschrijvingsgeld voor hun eindexamen. Onze vrijwilligers en student stagiairs 

helpen hen met hun huiswerk. Het voorbije schooljaar ondersteunden we zo 

Charity, Mawutor, Osman, Joyce, Sadik en de leerlingen van de dansgroep in 

Kpando Torkor.  De toekomst is zo verzekerd.  

Vorig jaar studeerde Christian reeds af als leerkracht en behaalde 

met onze hulp zijn diploma ‘Basic Education Teacher’.  

Momenteel genieten Muhammed en Hawawu nog onze steun bij hun 

opleiding als toekomstige leerkracht.  

Leerkrachten 

    Dorpsonderwijs 

“I also benefited from 

EMO Foundation in 

my schooling times. 

Now I am a 

professional teacher 

through the kind 

courtesy of EMO 

Foundation.” 



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

zonder Grenzen vzw. Deze vzw oefent een platformfunctie uit voor edu-

catieve 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 at-

tentie van Support Ghana. LzG stort maandelijks de giften door aan Sup-

port Ghana en maakt jaarlijks de fiscale attesten op.  Support Ghana be-

zorgt  elk jaar tevens een gedetailleerde staat van uitgaven aan LzG.  

Emo Foundation is onze lokale partner ter plaatse in Kpando.  De visie en 

doelstellingen van Emo Foundation lopen gelijk met deze van Support 

Ghana. 

De bijdragen voor de studenten worden maandelijks aan de secretaris  

van Emo Foundation overgemaakt en deze zorgt voor de opvolging en 

betalingen van de studiebeurzen.   

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 partners LzG en Emo Foundation 

  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 


