
 Support Ghana helpt een 50-tal kansarme jongeren uit Kpando in 

Ghana met de financiering van hun studies. 
 

 In 2017 ontvingen we een bedrag van 19.326 euro aan giften, voor 

2018 en 2019 hebben we  jaarlijks 25.000 euro nodig om de aan-

gegane engagementen te kunnen nakomen.  
 

 Ook dit schooljaar rekenen we terug op uw hulp. Elke bijdrage, 

groot of klein, betekent een wereld van verschil voor een jongere 

in Ghana. 

 Maak met ons het verschil en verander het leven van onze    

vrienden in Kpando. 
 

 

De kwaliteit van het onderwijs verbete-

ren is onze belangrijkste doelstelling. 

We trachten dit te realiseren door de 

leerkrachten van de scholen in Kpando 

te ondersteunen met workshops.  

Het voorbije jaar werd in samenwer-

king met KdG Hogeschool en het 

‘Education Office’ van Kpando een 

workshop geïntegreerd lesgeven voor 

kleuteronderwijs georganiseerd. Ook 

stuurden we het voorbije jaar stage-

studenten van KdG, Thomas More en  

HoGent die vooral de focus leggen op 

het gebruik van actieve werkvormen en 

alternatieve methoden van belonen en 

bestraffen.  

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

 

Malcolm Forbes 

 

Onze studenten van 2018-2019 

 Herstelling schoolbanken 

Infrastructuur 
Voor onze partnerschool in Dafor werd de 

oude bungalow opgeknapt en terug bruikbaar 

gemaakt voor het schoolhoofd, ook werd de 

school aangesloten op de waterleiding zodat 

er stromend water is.  

Voor de nieuwe partnerschool St Patricks 

werd de kantine voor de kleuter en lagere 

school opgebouwd en kreeg de kleuterschool 

een nieuwe facelift.  

De lagere school van Agbenoxoe werd even-

eens geverfd. De school van Gadza werd dit 

jaar geholpen met de afwerking van de nieu-

we schoolkantine.   

Bij het begin van het schooljaar 2018-2019 ging onze 

lokale medewerker Owu David naar vijf van onze part-

nerscholen in Kpando om er schoolbanken te herstel-

len.  

David studeerde vorig jaar af als schrijnwerker en zorgt 

mee voor het onderhoud van onze verblijfplaatsen voor 

bezoekers in Kpando.  

In totaal werden meer dan 100 schoolbanken gered om 

niet als brandhout te eindigen.  

Het schooljaar 2017-2018 werden in totaal meer dan 50 studenten financieel 

ondersteund. Voor het schooljaar 2018-2019 hebben we  bij de start van  het 

schooljaar 43 studenten die we volledig of gedeeltelijk onder onze hoede zullen 

nemen.  

Om het aantal studenten dat we helpen beheersbaar te houden selecteren we 

vanaf nu jaarlijks twee nieuwe studenten die starten met het lager secundair. 

We betrachten een gezonde mix tussen meisjes en jongens en ook leerlingen 

afkomstig van Kpando zelf en de naburige dorpjes.  

Van de geselecteerde studenten verwachten we dat ze ambassadeurs worden 

van onze organisatie en onze waarden en visie mee helpen uitdragen in de strijd 

tegen corruptie, bevolkingsgroei, luchtvervuiling en het platiek afval. 

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



Uitwisseling met Tumult vzw 
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Tijdens de maand augustus 2018 kregen onze 

studenten in Kpando de kans om gedurende 

drie weken samen op te trekken met Vlaamse 

jongeren van de vzw Tumult.  

Tijdens de uitwisseling kregen de Vlaamse jon-

geren de kans om hun leeftijdsgenoten te vol-

gen tijdens hun dagelijkse bezigheden.  

De tweede week gingen ze samen aan de slag  

om de kinderen van Kpando Dafor hun school-

vakantie op te vrolijken met sport en spel. Te-

vens werd de  lagere school van Agbenoxoe 

volledig geverfd.  

De uitwisseling betekende een boost voor onze 

jongerenwerking ter plaatse en nieuwe vriend-

schappen werden gesmeed.   

De voorbije 10 jaren hebben we reeds 8 scholen in 

Kpando  geholpen in verschillende stappen. 

Initieel werd gezorgd voor de infrastructuur, een 

tweede stap was het voorzien van meubilair 

(schoolbanken en borden). Een derde stap was het 

aanschaffen van lesmaterialen (boeken, schriften, di-

dactisch materiaal). De 4de stap nu is het meehelpen 

aan het gebruik van actieve werkvormen en de ma-

nier van lesgeven structureel te verbeteren.   

Support Ghana tracht mee in te zet-

ten op SDG 4 ’kwaliteitsvol onder-

wijs’. Heel wat Ghanese jongeren 

hebben geen toegang tot hoger    

onderwijs. Ook helpen we jongeren 

uit problematische gezinnen waar de 

ouders zelf niet geschoold zijn. Voor 

hun kinderen organiseren we huis-

werkbegeleiding en bijlessen. Een 

belangrijke hefboom om deze kans-

arme jongeren uit de armoedespiraal 

te helpen.  

SDG 4 

Partnerscholen 

“Zorgen voor inclusief 

onderwijs voor iedereen en 

rechtvaardige en kwalitatieve 

mogelijkheden voor 

levenslang leren bevorderen.” 



Support Ghana vzw maakt deel uit van de familie van Leraars zonder Grenzen 

vzw. Deze vzw oefent een platformfunctie uit voor educatieve ontwikkelingssa-

menwerkingsprojecten.  

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 Sup-

port Ghana. LzG stort maandelijks de giften door aan Support Ghana en maakt 

jaarlijks de fiscale attesten op.  Support Ghana bezorgt  elk jaar tevens een gede-

tailleerde staat van uitgaven aan LzG.  

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

stellingen 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 vzw 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 jongeren met de opstart 

van een eigen zaak.  

In Vlaanderen richten we ons op fondsenwerving en 

sensibiliserende activiteiten. 

  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 

Onze partners LzG en Emo Foundation 


