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Voorwoord 
 

Een van de doelstellingen van Support Ghana vzw is mensen te sensibiliseren door hen 

een idee te geven van de leefwereld van de Ghanezen. De beste manier om dit te doen 

is door hen mee te nemen en hen onder te dompelen in de Ghanese cultuur. 

 

Ghana met ons aan den lijve ervaren is mogelijk. Geen artificiële inleefreis, maar echt 

meeleven is ons motto. We zijn geen reisbureau, maar we delen graag onze ervaring en 

zorgen voor begeleiding met allerlei praktische zaken zoals: visum, inentingen, 

vliegtuigreis en verplaatsingen, verblijf, maaltijden, uitstappen, enz.  

 

Van wie met ons mee wil vragen we wel enig engagement. Meehelpen aan onze acties 

in België of ter plaatse in Ghana mee de handen uit de mouwen steken bij onze 

activiteiten rond scholenrenovatie, onderwijs, gezondheidszorg,  sport en cultuur, 

tewerkstelling, catering, ….  

De regio van Kpando biedt tevens heel wat toeristische mogelijkheden. 

 

 

Support Ghana 

 

Support Ghana vzw is een kleinschalige organisatie die doelgericht en op een ‘eigen 

zinnige’ manier ondersteuning biedt aan de inwoners van het Kpando district te Ghana. 

 

Support Ghana werd in 2008 als 4de pijler initiatief  opgericht naar aanleiding van de 

organisatie van een sportproject in Kpando te Ghana. We sloten ons in 2016 aan bij 

Leraars zonder Grenzen vzw. 

 

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. 

 

Meer informatie over onze werking is terug te vinden op onze website 

www.supportghana.be en www.facebook.com/supportghana.  

http://www.supportghana.be/
http://www.facebook.com/supportghana
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Voorbeeld aanvraagformulier Visum 
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1. Praktische reisinfo 
 

1.1. Vliegen naar Ghana 

Er zijn verschillende maatschappijen die vliegen naar Accra, Kotoka International Airport 

(ACC). Afhankelijk van de periode kunnen de prijzen sterk schommelen. 

Via https://www.skyscanner.nl/ of http://www.cheaptickets.be/ kan je nakijken welke 

maatschappijen vluchten aanbieden. Vervolgens kan je op de website van de desbetreffende 

maatschappij de goedkoopste vlucht boeken. Ook op de website van Joker 

http://www.joker.be kan je ook interessante vluchten terugvinden en in hun kantoren bieden 

ze de nodige extra service. 
 

Tips 

 Bepaalde periodes van het jaar heb je relatief goedkope rechtstreekse vluchten vanuit 

Brussel met Brussels Airlines. 

 Let op voor ‘cookies’!!! Na een eerste consultatie durven ze de prijs te verhogen bij 

volgend bezoek aan hun website. Probeer via andere PC of verwijder je cookies. Via 

Skyscanner vermijd je de cookies.  
 

Maak je keuze op basis van 

 Prijs en reisdatums, gebruik de opties +/- drie dagen 

 Bagagerestricties (meestal 2 stuks van 23 kg en handbagage van 8 kg).  

 Let ook op de tijd die je verliest tijdens tussenstops en het uur dat je aankomt.  

 Zorg voor tussenstop van minstens 2 uur (zodat je tijd hebt om vertraging op te 

vangen en voldoende tijd hebt voor de overstap en zodat ook je bagage nog mee). 

 Kijk ook na of je tickets ‘terugbetaalbaar’ of ‘wijzigbaar’ zijn. 
 

1.2. Aanvraag reispas en visum 

Voor reizen naar Ghana heb je een internationale reispas nodig met een geldig visum.  

Voor de reispas kan je terecht bij je gemeente (voorzie 2 pasfoto's).  

Meer info voor het aanvragen van je reispas op:  

http://www.belgium.be/nl/familie/internationaal/reisdocumenten/reispaspoort/ 
 

Het visum kan je aanvragen bij de ambassade van Ghana (http://www.ghanaembassy.be/) in 

België (Boulevard Général Wahis 7 te 1030 Brussel). Openingsuren voor visumaanvragen 

van maandag tot donderdag van 10u00 tot 12u00. Je neemt hiervoor: 

- Je internationale reispas  

- 1 pasfoto 

- Het elektronisch ingevulde aanvraagformulier en de afdrukbevestiging (confirmation) 

- Je vluchtboeking met terugkeer datum (liefst in Engels) 

- Uitzendbrief van je school 

- Uitnodigingen Education Office Kpando en Emo Foundation NGO 
 

Op de volgende pagina heb je een handleiding die de aanvraagprocedure wat makkelijker 

maakt. 

 

 

 

 

https://www.skyscanner.nl/
http://www.cheaptickets.be/
http://www.joker.be/
http://www.belgium.be/nl/familie/internationaal/reisdocumenten/reispaspoort/
http://www.ghanaembassy.be/
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Aanvraagprocedure visum 

De aanvraag voor het visum moet je inleiden via de website van de Ghanese ambassade.  

https://www.ghanaembassy.be/    ‘Visa Application form‘ 

Hou volgende gegevens bij de hand: 

- Je internationale reispas en je vluchtgegevens 

- Adres en contactgegevens van je school 

Je moet voor de aanvraag online zijn op PC of laptop en kunnen printen. 

Je slaat het aanvraagformulier op en je bent online. Je kan dan het formulier verder aanvullen. 

Nadat alle velden ingevuld zijn krijg je dan onderaan een SUBMIT knop als je daar op drukt 

krijg je dan een CONFIRMATION letter, die sla je ook op en je drukt beide documenten 

(aanvraag en confirmation letter) dan af. 

Bij invullen van formulier volgende aandachtspunten: 

ALLES IN DRUKLETTERS 

PART 1 

a) single entry 

b) standard service 

c) collect from mission 

d) card counter 

e) torism 

g) AIR aanvinken (dit vinkje verdwijnt soms terug) 

h) Aantal dagen van je verblijf (dag vertrek een terugkomst inbegrepen) 

i) Vluchtnummer van de vlucht die in Accra aankomt 

j) YES aanvinken (dit vinkje verdwijnt soms terug) 

k) Maximum 10000 euro, vul ergens 500 euro per week in. 

PART 2 

b) al je voornamen invullen  

i) nr van je internationale reispas 

n) naam van je school, adres en tf nr 

o) je gsm nummer  

p) je email (drukletters), zorg dat deze correct is, want je ontvangt bevestigingsmail 

PART 3 

a) Katsi Adam Razak, Kpando Volta Region Ghana P.O. Box 362 Kpando 

0242033249 

b) Emo House KGS a 095, Kpando Gabi VR Ghana 0543936256 

 

Nadat alle velden ingevuld zijn krijg je dan onderaan een SUBMIT knop als je daar op drukt 

krijg je dan een CONFIRMATION letter, die sla je best ook op en je drukt beide 

documenten (aanvraag en confirmation letter) dan af. 

 

Je brengt al de documenten naar de ambassade: 

 Betalen doe je ter plaatse met bankkaart (70 euro) 

 De ambassade in Brussel is open van 10 tot 12 uur van maandag tot donderdag.  

 Meestal duurt het een week alvorens je de reispas met visum terug mag gaan ophalen.  

 Je moet niet persé zelf de aanvraag indienen, iemand anders kan dit voor jou doen. 

 Ophalen van het visum is meestal in de namiddag.  

https://www.ghanaembassy.be/
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1.3. Inentingen en gezondheid 
 

Vooraleer af te reizen naar Ghana ga je best op bezoek bij je huisdokter.  

Meer info vind je op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde 

http://www.itg.be/.  

 

Gele koorts:  

Inenting tegen Gele koorts is verplicht. Zorg voor geldige vaccinatiekaart. 

De Centra waar je terecht kunt voor vaccinatie tegen Gele koorts vind je terug bij het ITG. 

 

 Antwerpen: Polikliniek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, 

Kronenburgstraat 43/3, 2000 Antwerpen 

tel. 03/247.64.05 (van 14u tot 16u, zonder afspraak) 

 Gent: Universitair Ziekenhuis Gent, Travel Clinic, Dienst Algemene Inwendige 

Ziekten, Polikliniek 2, De Pintelaan 185, 9000 Gent, tel. 09/332.23.50 of 09/332.23.45 

(op afspraak)  

 Brussel: Travel Clinic, Universitair Ziekenhuis Erasmus, Lenniksebaan 808, 1070 

Brussel, tel. 02/555.72.00 (op afspraak)  

 Brussel: Centrum voor Reis- en Vaccinatieadvies, UZ BRUSSEL, Laarbeeklaan 101, 

1090 Brussel Tel. 02/477.60.01 (op afspraak: donderdag- en vrijdagnamiddag).  

Travel pediatrie: op afspraak - tel. 02/477.60.61 

 Leuven: Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, Dienst Inwendige Ziekten, Herestraat 49, 

3000 Leuven tel. 016/34.47.75 (op afspraak) 

 
 

Malaria:  

Er is een belangrijk malariarisico in Ghana. 3 regels:  

 's avonds lange broek en/of muggenmelk  

 slaap onder een behandeld muggennet en zorg voor muggengaas in je kamer 

 slaap met een ventilator in je slaapkamer 

 neem malariatabletten (Malarone, Doxycycline of Lariam) 
 

Vaccinaties:  

Maak van de gelegenheid gebruik om je in orde te stellen met je vaccinaties tegen 

TETANOS, DIFTERIE, POLIO, BUIKTYFYS, HEPATITIS A & B, MENINGOKOKKEN, 

HONDSDOLHEID, ...  
 

Reisapotheek:  

Vraag meteen aan je huisarts een voorschrift van een aantal geneesmiddelen die enkel op 

voorschrift te verkrijgen zijn. Meer informatie vind je op http://www.uwreisapotheek.be/ of 

op https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/geneesmiddelen/reisapotheek/index.jsp  
 

1.4. Reisgidsen 

Onze blogs  http://infokpando.blogspot.com en http://infoghana.blogspot.com  

Bradt Guide    Engelstalige reisgids voor wie wil rondtrekken door Ghana 
 

 

Te gast in Ghana    Nederlandstalige reis- en cultuurgids  

 

 

http://www.itg.be/
http://www.uwreisapotheek.be/
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/geneesmiddelen/reisapotheek/index.jsp
http://infokpando.blogspot.com/
http://infoghana.blogspot.com/
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1.5. Geldzaken 
 

In Ghana wordt betaald met de cedi.  

Voor één euro krijg je (december 2019) ongeveer 6,2 Ghanese cedi.  

De meest actuele wisselkoers vind je steeds terug op http://www.wisselkoers.nl 

 

Je kan best wat euro's cash meenemen (je mag maximaal 10.000 euro het land binnen 

brengen) en in Accra omwisselen in een Forex bureau of onmiddellijk in het Forex kantoor 

bij het verlaten van de luchthaven. In Kpando zelf kan je geen geld omwisselen, maar in Ho 

of Hohoe (45 minuten met de bus) kan dit wel.  

 

Bankkaart: in Kpando kan je ook geld ophalen aan twee bankautomaten met je kredietkaart 

of bankkaart met Maestro functie. Zorg wel dat je bankkaart geactiveerd is voor gebruik 

in Afrika. Hou er rekening mee dat er niet steeds netwerk is.  

Bij aankomst in Accra is het nuttig reeds wat zakgeld bij te hebben voor taxi, eerste 

overnachting en wat eten en drinken.  

 

Ghanezen rekenen nog vaak in de oude munteenheid (eind 2007 werden nieuwe 

muntbiljetten in omloop gebracht waarbij 10.000 cedi werd omgeruild in één cedi). Soms 

vragen ze je 10 cedi en bedoelen ze 10.000 oude cedi. Je moet dan slechts één nieuwe cedi 

betalen. Als je niet oplet betaal je dan 10 keer teveel 

 

Geld opsturen naar Kpando in Ghana kan via MoneyGram of Western Union, maar de 

goedkoopste en veiligste manier is via TransferWise.  

 

TransferWise heeft de beste voorwaarden. 

Je kan misschien voor je vertrek een account aanmaken bij TransferWise en Mawuli als 
begunstigde aanmaken. (Mawuli = Adam Razak Katsi, emofoundationngo@gmail.com, 

00233 242033249, P.O. Box 362,  Kpando, Family or friend support). Het geld is na twee 

dagen ebschikbaar op zijn rekening en hij kan het dan afhalen in de bank.   

 

Meer informatie http://www.worldremit.com/ 

 

Voor je vertrek krijg je een lijst met richtprijzen zodat je een idee hebt van de lokale prijzen 

van voedingswaren en andere.  

 
 

Indicatie van kosten voor je vertrek 
 

 Richtprijs 

Vlucht (H/T) €500 à €700 

Internationale reispas €75 

Visum  €70 

Inenting Gele koorts 

Vaccinaties en malariamedicatie 

 

€150 à €200 

Reisverzekering p.m. 

Totaal €700 à €1.000 

 

mailto:emofoundationngo@gmail.com
http://www.worldremit.com/
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Ewe voor beginners 
 

Goedendag Welkom Wezo Zon Ndo 

Antwoord op goedendag Jooo Regen  Ledzadza 

Dank u  Akpe Wolk Alelipo 

Duizend maal dank Akpe kaka Boom Ati 

Geen dank Akpe meliyo Bloem Pipi 

Goede morgen aan één persoon Ndi na wo Maan Ginu 

Goede morgen aan groep Ndi na mi Regenboog Lio 

Goede middag aan één persoon Ndo na wo Vogel Xe 

Goede middag aan groep Ndo na mi Hond Avu 

Goede avond aan één persoon Fiej na wo Kat Dadi 

Goede avond aan groep Fiej na mi Olifant Atinglinyi 

Hoe gaat het (thuis)? Femetoh Vis Aja 

Het gaat goed Edo Geit Ekbo 

Tot morgen Etso miakpe Varken Eha 

Slaapwel Dodo nenyo   

Sorry Mede kuku Water Etche 

Succes wensen Ayiko Mango Mango 

Bedanken als iemand je succes wenst Yaye Ananas Blendi 

Wel thuis Dafeme nuede Banaan Cowdoe 

Mooi Nyakpor   

    

School Suku Oog Nku 

Kom (kinderen laten bij u komen) Va Mond Enu 

Ga  Djo Oor Eto 

Hoe heet je Nkowode Neus Nati 

Ik heet … Nko nye enye … Tong Ade 

Snel Kaba Voet Afo 

Ik kom Megbo Been Ata 

Goed(het is goed) Enyo Arm Abo 

Slecht Vondi Vinger Asi 

Boek Agkbane Buik Adome 

Bik Pen Tand Adu 

    

Huis (thuis) Afeme Hemd Awoe 

Dak Gounsj Pet Koekoe 

Deur Ego Broek Agbote 

Venster Safle Schoen Afopa 

Vloer Aimba Kous Afowi 

Muur Ugly   

Tafel Ekpunoe Maandag Dkoda 

Stoel Kpoepbo Dinsdag Branda 

Markt Asime Woensdag Kuda 

Hier Lefi Donderdag Iawda 

Blanke Jovoe Vrijdag Fida 

Zwarte Ameyibo Zaterdag Memweda 

Koning  Togbe Zondag Kosida 
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1.6. Communicatie 
 

Telefoneren in Ghana:  

Heel veel Ghanezen hebben een gsm. Voor je lokale contacten en ook voor gesprekken met 

België neem je best een lokale sim-kaart.  

De lokale operatoren zijn MTN, Vodafone en Airtel. Kies in functie van de bereikbaarheid in 

de dorpjes waar je vaak zal zijn. Vodafone is momenteel de beste optie.  

Met je Smartphone kan je ook in Ghana browsen aan goedkope tarieven. Soms moet je wel je 

toestel configureren naar West-Afrika (via operator).  

 

Oude gsm-toestellen 

Heb je thuis nog een oud gsm-toestel neem dat dan zeker mee naar Ghana.  

Je kan hem zelf gebruiken tijdens je verblijf met een sim-kaart van een lokale operator. 

Je kan je gsm nadien achterlaten in Ghana en er iemand plezier mee doen. 

 

Telefoneren naar België:  

Voor gesprekken naar Ghana kan je best gratis bellen via messenger of WhatsApp. Vanuit 

Ghana kan je ook naar België bellen met je lolake sim kaart (reken ongeveer 1€ voor 5 

minuten). 

 

Internet en skype:  

In Kpando zijn een aantal internetcafé’s met trage internetverbinding die vaak niet 

beschikbaar is of onderbroken wordt. Nuttig als je niet zelf over een laptop of PC beschikt. 

Je kan best zelf modem aanschaffen en met je eigen laptop browsen. Je kan ook een hotspot 

creeëren met je smartphone en zo op internet browsen.  

 

Sociale media 

Facebook, WhatsApp en Instagram zijn heel sterk ingeburgerd bij de jongeren in Kpando. Via 

Facebook kan je ook videoboodschappen versturen en bellen. 

 

 

1.7. Taal 
 

Engels is de officiële taal in Ghana, maar de meeste Ghanezen spreken één van de 70 

inheemse talen.  

Ewe is de lokale taal in Kpando en de ganse Voltaregio. Recent werd het onderwijssysteem 

aangepast en krijgen de kinderen pas vanaf het 4de leerjaar onderwijs in het Engels. Vanaf de 

Kindergarten krijgen ze wel al het Engels als een "subject".  

Kleine kinderen en ongeschoolden spreken dan ook vaak geen of weinig Engels.  

Voor een vlotte communicatie met de lokale Ghanezen is enige kennis van de Engelse taal 

welkom. Zonder kan ook, maar de beleving zal enigszins anders zijn. 

 

Je kan bij ons een basiscursus Ewe verkrijgen.  
 



 14 



 15 

1.8. Het weer 
 

In tegenstelling tot in België is het weer in Ghana geen gespreksonderwerp. Het is immers 

weinig veranderlijk en meestal goed. 

Ghana heeft een tropisch klimaat. Er zijn twee seizoenen. Het droge en het regenseizoen.  

 

Temperatuur 

Doorgaans is het altijd mooie en warm weer met temperaturen tussen de 30 en 35 graden 

overdag.  

De gemiddelde temperatuur per jaar is ongeveer 26 ° C.  

De minimumtemperatuur is ongeveer 18°C, de maximum temperatuur is ongeveer 45°C.  

 

Tijd  

Zonsopgang is steeds rond 5.30 uur  

Zonsondergang is rond 18 uur 

De aangenaamste momenten voor activiteiten zijn de voormiddag en de late namiddag van 16 

tot 18 uur.  

Tijdens de zomermaanden is er één uur tijdsverschil (18 uur in België = 17 uur in Ghana). 

 

Regen 

Het droge seizoen begint in december en eindigt ongeveer in maart. Er waait dan vanuit het 

noordoosten een droge woestijn wind, de harmattan. Die zorgt ervoor dat het minder vochtig 

wordt en dat het 's nachts ietsje koeler is, maar ook is in die periode de zichtbaarheid minder.  

Tijdens het regenseizoen regent het niet elke dag, maar het is eerder uitzonderlijk indien er 3 

dagen na elkaar geen regenbuien zijn. Bepaalde dagen kan het een ganse dag hevig regenen 

en moet je dagprogramma soms gewijzigd worden. 

 

1.9. Vervoer 
 

Bij aankomst is het handig als een chauffeur je komt ophalen om je naar je hostel of hotel te 

brengen. Uber is ook sterk ingeburgerd in Accra.  

Transport van Accra naar Kpando doe je met het ‘openbaar vervoer’. Dit is een trotro 

(minibusje van 14 passagiers). Je kan ook een auto met chauffeur inhuren. 

In Kpando zijn de meeste zaken binnen wandel- of fietsafstand. Je hebt er moto’s, tuktuk of 

taxi’s voor je verplaatsingen. 

 

     

Trotro Accra – Kpando (reistijd 4 uur) 
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Jungle House  

 

 
Ablorde House 
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1.10. Verblijf  
 

 De meeste vluchten komen ’s avonds aan in Accra. De beste optie is een overnachting te 

boeken in Accra. Betere opties zijn: 

o Logess Estate Guesthouse (ViaVia) in Adenta 

o Agoo hostel     http://agoohostel.com/ 

o Sleepy Hippo Hotel    http://www.sleepyhippohotel.com/  

o Somewhere Nice 

 Hier kan je voor €35 per kamer degelijk overnachten (inclusief ontbijt). Vergeet ook niet 

een extra bed te boeken indien een begeleider je komt oppikken.   

 

   

 In Kpando heeft onze partner Emo Foundation NGO een aantal verblijfplaatsen ter 

beschikking. 

 

 Ablorde House is onze toeristenverblijfplaats.  

Het huis heeft drie kamers en ruime living en eetplaats. Volledig uitgeruste keuken 

waar onze kok je kookt. Het is een afgesloten compund met een ‘summerhut’ waar het 

leuk vertoeven is.  

 

 Het Emo House is onze thuisbasis voor studenten en vrijwilligers. 

https://www.facebook.com/emohousekpando/ 

Ligt dicht bij de markt en is gelegen midden de mensen. Je hebt twee kamers, ruime 

living en eetplaats, douche, toilet en keuken. Onder de ruime veranda ben je één met 

het dagelijkse leven.  

  

 Jungle House is tevens een flat voor bezoekers in Kpando: 

https://www.facebook.com/junglehousekpandoghana/ 

Hier hebben we drie kamers op de bovenverdieping met living en balkon en mooi 

uitzicht. Er is een douche, toilet en gelegenheid om te koken. 

 
 Eagle Nest Logba Tota is de verblijfplaats in het bergdorpje Logba Tota. Je hebt er 

een eenvoudige kamer met drie bedden, douche, kitchenette en subliem balkonnetje 

met fantastich uitzicht. 
 

 
Emo House  

 

http://agoohostel.com/
http://www.sleepyhippohotel.com/
https://www.facebook.com/emohousekpando/
https://www.facebook.com/junglehousekpandoghana/
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Verse groentjes en fruit op de markt 

 
 

 

     
Join the locals     Waterzakjes 
 

 

 

   
Drinken uit waterzakje    A Star a day…   Lekker
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1.11. Eten en drinken  
 
 

We runnen sinds januari 2020 zelf een food delivery in Kpando en vanaf augustus 2020 een 

restaurant in de compound van het Ablorde House. Onze kok Wisdom heeft ervaring met 

koken voor Belgen en kan allerlei leuke gerechten klaarmaken. Hij serveert zowel lokale als 

westerse gerechten.  

Op zijn Facebookpagina https://www.facebook.com/wizzykpando/ kan je inspiratie opdoen. 

 

Je mag uiteraard ook zelf mee kokerellen of de ingrediënten aankopen op de markt.  

In onze verblijfplaatsen in Kpando is er een volledig geëquipeerde keuken (koelkast met 

vriesvak, kookfornuis met oven op gas, rijstkoker, broodrooster, waterkoker, bestek, 

kookgerief, koffiezetapparaat, …).  

 

Je kan uiteraard ook buitenshuis gaan eten, vooral Indomie is een geliefd tussendoortje dat je 

op verschillende plaatsen in Kpando kan terugvinden. Je hebt er ook tal van eetkraampjes met 

lokale specialiteiten. 

 

Een leuke activiteit is het meehelpen bij het bereiden van fufu. Je eet deze deegbol met je 

rechterhand en dipt de fufu in een lekkere soep.  

 

In Kpando heb daarnaast slechts één degelijk restaurant (Bowman City net buiten Kpando op 

de weg van Zongo naar Fesi), hier kan je genieten van een lekkere tilapia met frietjes. 

 

 

  
 
 

.  
 

 

 

https://www.facebook.com/wizzykpando/
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Steekkaart Ghana 
 

 
Ghana in West-Afrika 

 

 

Gemiddelde levensverwachting:   61 jaar 

Kindersterfte (<5 jaar):    95 per 1.000 

HIV-besmetting:     3% 

Toegang tot veilig drinkwater:   70% 

Basisonderwijs:     90% 

Middelbaar onderwijs:    60% 

Analfabetisme:     25% 

Minder dan één dollar per dag:   50% 

Officiële taal:    Engels 

Hoofdstad:     Accra 
 

 

 

 
 

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 zwarte ster is het symbool van de terugkeer 

van de zwarte Amerikanen naar Ghana.  
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2. Ghana 
 

Ghana ligt aan de goudkust in West-Afrika en is ruim 7 maal zo groot als België en er 

wonen ongeveer 28 miljoen mensen. Buurlanden zijn Ivoorkust, Burkina Faso en 

Togo. De hoofstad is Accra. 

 

In 1957 verwierf Ghana als eerste Afrikaans land zijn onfhankelijkheid en sedert 1992 

wordt het land geregeerd door een democratisch verkozen president. In 2000, 2008 en 

2016 was er telkens een soepele overgang van de regeringsverantwoordelijkheid naar 

de oppositie. Ghana geldt hiermee als gidsland in de instabiele West-Afrikaanse regio. 

Ondanks de etnische en religieuze tegenstellingen is Ghana een veilig land. De 

criminaliteit is er een stuk minder dan in de buurlanden, mede omdat de sociale 

controle er groot is. 
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3. Kpando 
 

Kpando is een district van 70 à 90.000 inwoners in de Volta regio aan de rand van het 

Volta meer. Kpando town telt ongeveer 25 à 30.000 inwoners en is tevens de 

hoofdplaats van het district en is omringd door meerdere kleine dorpjes die elk hun 

eigen sociaal bindweefsel (scholen, chiefs, clinic, …) hebben. 

Kpando is een handelscentrum en de thuisbasis van de Akpini stam.  

De lokale taal is het ‘Ewe’. 
 

  
 

 

Zicht op Kpando
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Bijlage 1. Checklist 

 

Item Info 
Vlucht  

Pasfoto’s voldoende exemplaren 

Internationale reispas  Gemeentehuis (pasfoto’s meenemen) 

Visum aanvragen UITNODIGING + reispas + foto + aanvraag 

Inenting Gele koorts Enkel via hospitaal (reiskliniek) 

Vaccinaties en malaria Bezoek huisarts (of arts reiskliniek) 

Reisverzekering Navragen bij mutualiteit 

Geldzaken Cash geld meenemen + kredietkaart in geval van nood 

Bagage Zie paklijst Ghana 

 

 

 

 

Bijlage 2. Wat inzamelen 

 
 

 Laptops, tablets 

 Printer 

 Projector 

 Fototoestel 

 Digitale camera 

 GSM's 

 Balans (weegschaal) 

 USB sticks 

 

 Schoolschriften 

 Schrijfgerief 

 Passer 

 Meetlatten  

 Rekenmachines 

 Nietjesmachine 

 

 Voetbalschoenen 

 Voetballen 

 Keeper handschoenen 

 Voetbalkledij (shirts, kousen, ...) 

 Volleyballen 

 Basketballen 

 Pingpong (ballen en paletten) 
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Bijlage 3. Paklijst 
 
 
 
 
 

KLEDIJ  EHBO  

T-shirts Vaccinaties  

Fleece sweater Schaartje  

Onderbroeken Rekverband  

Lange broek  Verbandgaas en klemmetjes  

Short Veiligheidsspelden  

Zwempak Tekentang  

Sokken Muggenbetenprikker  

Pet Splinterpincet  

Lichte regenvest Gaasjes, alcool en wonddeppers  

Zonnebril Pleisters  

Schoenen Betadinezalf Ontsmettingsmiddel 

Sandalen Fucicort Ontsmettingsmiddel zalf 

 Imodium Diarree 

TOILETARTIKELEN Motilium Maagkrampen 

Handdoeken Dafalgan Forte Pijnstiller 

Badhanddoek   

Washandje Augmentin Antioticumkuur 

Tandpasta Cutivate 

Zalf beten, exceem (na 

ontsteking) 

Tandenborstel Zyrtec Allergieën 

Douchegel Steriele spuit  

Scheergerief Visadron Oogdruppels 

Vrouwenspullen Voltaren Emulgel 

Nagelknipper Termometer  

Zakdoeken Tarivid Infectie darmstelsel  

Oorstaafjes Ceterizine Allergische aandoeningen 

Lenzen/Bril   

Nivea ALLERLEI  

Zonnecrème Internationale Reispas  

Persoonlijke medicijnen Vaccinatiekaart Gele koorts  

 Vluchtgegevens  

SLAPEN Copies van Reispassen  

Slaaplaken Copie Reisinfo  

 Pasfoto's  

Hoes hoofdkussen Cash geld   

Muggenmelk Care Plus Deet 50% Kredietkaart  

 Moneybelt of heuptasje  

 Landkaart en reisgidsen  

 Gezelschapspelletjes  

LEKKERS OM MEE TE NEMEN Notitieboekje en stylo  

 Fototoestel, geheugenkaart Laders 

Kaas in vacuümpak MP3-speler en lader  

Oploskoffie, soepkes GSM en lader  

Worst (marcassou) Leesboeken  

 Digitale camera  

 Weggeefdingetjes Ballonnen, bikken, gsm… 

 Draad en garen  

   

 


