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Visie en missie 
 

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 

onafhankelijk overheidsapparaat. Deze overgang wil Support Ghana mee helpen 

bewerkstellingen door de creatie van een groter maatschappelijk middenveld met bewuste 

burgers. 

 

Missie meehelpen aan een solidaire mondiale samenleving door samenwerking en 

sensibilisering.  

 

 

 

De concrete activiteiten in het Noorden waarmee onze vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, 

zijn onder te delen in sensibilisering en fondsenwerving: 

 Sensibiliserende activiteiten: scholenacties, inleefreizen voor vrijwilligers, 

organisatie stageplaatsen voor studenten en presentaties inzake bewustmaking, 

inzamelen materialen, Ghana café, infostandjes tijdens evenementen, … 

 Fondsenwervende activiteiten: giften, sponsoring, tombola, eetfestijn,  

Vaak trachten we sensibilisering en fondsenwerving aan elkaar te koppelen.   
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Voorwoord 

In dit jaarverslag worden de organisatie en structuur van Support Ghana vzw en Emo 

Foundation NGO samen toegelicht. Beide organisaties zijn immers onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden en delen dezelfde visie en missie. 

Bij Support Ghana in het Noorden ligt de focus vooral op fondsenwerving en sensibiliseren. 

En onze partner in het Zuiden legt zich vooral toe op onderwijs, tewerkstelling en 

gezondheidszorg, maar het voorbije jaar werd naast de projecten ook werk gemaakt van de 

opstart van een aantal inkomsten genererende activiteiten (IGA’s) zoals het runnen van een 

aantal verblijfplaatsen, de opstart van een catering bedrijfje en reisbegeleiding.  

Het doet mij vooral plezier dat Support Ghana bij al deze uitdagingen gesteund wordt door een 

ganse resem partners en ook in 2019 waren we blij met een aantal nieuwe partners in zee te 

kunnen gaan.  

In dit jaarverslag vinden jullie een duidelijk financieel overzicht van 2019. Transparantie staat 

immers nog steeds bovenaan onze lijst van waarden. Ook kijken we in dit rapport vooruit op 

2020. Het beloofd opnieuw een boeiend en leerrijk jaar te worden. Tal van nieuwe projecten 

staan op stapel en ook Emo Foundation in Kpando blijft niet bij de pakken zitten en neemt 

steeds meer initiatief ter plaatse. Het wordt dan ook uitkijken naar de interactie tussen beide 

partners en de uitwisselingen van kennis en ervaringen.  

Luc Somers 

Voorzitter Support Ghana vzw 

Supervisor Emo Foundation NGO 

8 januari 2020 

  



4 
 

De organisatie kan ook rekenen op de ondersteuning van een hele reeks ambassadeurs uit het 

Antwerpse die elk op één of andere manier bijdragen aan de doelstellingen van de vzw.  

 

Naast onze basis in Herne is onze vzw zeer actief in de provincie Antwerpen. Naast onze 

vaste partners de Karel de Grote hogeschool en Thomas More Kempen werken we samen met 

meerdere secundaire en basisscholen uit de provincie: O.L.V. College Antwerpen, Sint 

Lutgardis Antwerpen, St. Michiels college Schoten, … 

 

  
Pieter Borremans met Wannes en Cathy van Karel de Grote Hogeschool Antwerpen 
Voorbereiding workshops kleuteronderwijs – opvolging stagestudenten 

 

   
Werkbezoek Greet Cuyt  Thomas More Kempen      Stagestudenten Ilse en Elise 
Michiel: short term mobility + St. Michiels Schoten     Muriel: stage + O.L.V. College Antwerpen 

    
 

 

 

    
Architecte Lies - bouw bibliotheek Kpando Aloyi         Marijke en de ‘Emo girls’    

Kantine basisschool St Patrick  

                                     



5 
 

1. Organisatie in België 
Support Ghana is sinds juni 2018 een vzw. Het bestuur van de vzw is in handen van een vijftal 

vrienden uit het Pajottenland. De algemene coördinatie ligt in handen van bezieler en voorzitter 

Luc Somers die tevens fungeert als ‘brugfunctie’ en jaarlijks enkele maanden afreist naar Ghana 

om er de verschillende projecten ter plaatse op te volgen.  

 
Platini (A. Issaka Zibo) / Lode Vanholder & Emmelie Eylenbosch / Josip Priels /  Luc Somers 
 

 

 

      
Verpleegster Brigitte is één van de tientallen vrijwilligers uit Herne die reeds meerdere malen aan 

de slag ging in Ghana.  
 

 

Abdulai Issaka Zibo – alias Platini – is sinds 2009 betrokken bij het 

project in Ghana en was van 2015 tot 2017 de eerste secretaris van Emo 

Foundation in Kpando. In juli 2017 volgde hij vrijwilligster Dana en de 

liefde naar Herne waar hij inwoonde bij Luc Somers. In 2020 werd hij 

tevens vader van zoontje Lio. 

Hij leerde Nederlands bij GLTT, studeert politieke wetenschappen aan de 

VUB, speelt voetbal bij FC Herne en werkt tussendoor als jobstudent. Als 

bestuurslid van Support Ghana vormt hij tevens een brugfunctie met het 

project in Ghana. Een verhaal van geslaagde integratie.  
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#changemakers 
 “Changemakers streven naar een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een 

plaats krijgt. Ze doen dat elk op hun eigen manier. Ze strijden tegen ongelijkheid en voor 

de creatie van een groter maatschappelijk middenveld met bewuste burgers.  

Net daarom zijn deze changemakers belangrijker dan ooit en verdienen ze onze steun.” 

 

 

 

Mariama 

Mariama is de leading lady, zij kookt samen met Wisdom. Ze is 

dol op sport en spel en kan heerlijk gebak en vruchtentheetjes 

maken.  

Energiek  

 

 
 

 

 

Mr Abubakari Sabitu Salam - Sabitu 

Sabitu is onze Physician Assistent en begeleidt de projecten rond 

gezondheidszorg.  

Zorgzaam. 

 

 

 

Mr Apawudza Setsoafia – Tempo 

Tempo is student lerarenopleiding en springt bij waar mogelijk. 

Hij is heel veelzijdig en helpt de organisatie met 

elektriciteitswerken, koken, reisbegeleiding, lesgeven, ….  

Onze zen-boy 
 
 
 

 
 

 

Jeff Hobenu 

Jeff heeft zijn secundaire studies beëindigd en bereidt zich nu voor 

om toeristen te begeleiden. Is tevens de assistent van Wisdom om 

de verblijfplaatsen in orde te houden. 

Gewoon Jeff 

 

 

Rashida 

Is de zus van Muhammed en is als student Physician Assistant 

eveneens rolmodel voor vele moslimmeisjes in Kpando. Geeft 

huiswerkbegeleiding en helpt mee aan het gezondheidsproject.  

Rolmodel 

 
 
 

 
 

 

Owu David 

Maakt reeds sinds 2008 deel uit van de organisatie.  

Is verantwoordelijk voor één van de verblijfplaatsen. 

Studeerde af als schrijnwerker en zorgt voor het meubiliar en 

herstelt jaarlijks de schoolbanken van onze partnerscholen.  

Voetbalfanaat 
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2. Management team van Emo Foundation NGO 
 

Shift the power     
Op initiatief van een aantal van onze beursstudenten in Ghana werd in 2015 een lokale NGO 

opgericht. Deze organisatie is officieel geregistreerd bij de verschillende officiële instanties.  

De missie, visie en doelstellingen van Emo Foundation NGO zijn dezelfde als deze van Support 

Ghana, maar de klemtoon ligt vooral op onderwijs en tewerkstelling. 

Dankzij deze organisatie kunnen we nu ook duidelijker communiceren met lokale overheden in 

Ghana en is het eenvoudiger bezoekers te ontvangen en interessante programma’s aan te bieden.  

Geleidelijk werd de voorbije jaren de beslissingsmacht overgedragen aan het team van 

betrouwbare en enthousiaste medewerkers. Eén voor één zijn het changemakers.  

 
 

 

Mr Muhammed Ibrahim - Stages 

Director - Education Officer 

Muhammed is een jonge gemotiveerde leerkracht en is de 

directeur van de lokale NGO. Hij is verantwoordelijk voor 

al de onderwijsgerelateerde projecten zoals 

huiswerkbegeleiding en bijlessen.  

Onze rustige vastheid 

 

 

 

Mr Katsi Adam Razak - Mawuli   

Secretary – Treasurer - Project manager 

Mawuli is de secretaris en regelt de financiën van de 

organisatie. Hij is heel sociaal en is ook verantwoordelijk 

voor de bouw- 

projecten.  

Eerlijk en oprecht. 

 

 

 

Mr Wisdom Adinkrah  

Manager Houses - Catering Officer 

Wizzy is onze jonge dynamische kok en is tevens 

verantwoordelijk voor het aansturen van de verblijfplaatsen 

van de vrijwilligers. Samen met Mariama kan hij heel 

verrassende maaltijden klaarmaken.  

Culinair. 

 

 

 

Abdul Rahman Dauda – Alfa 

Voorzitter van de Raad van Bestuur.  

Oprichter van Emo Foundation in 2015.  

Studeerde in 2019 af als Physicain Assistant en studeert nu 

geneeskunde in Oekraïne.  

Nam in 2017 deel aan de UGent Summer School en werkte 

in 2018 als jobstudent in de Verenigde Staten.  

Ambitieus 
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3. Partners 

Support Ghana gaat niet alleen door de wereld, maar heeft een uitgebreid netwerk aan vaste 

partners op wie we kunnen rekenen bij de realisatie van onze projecten.  

 
 
 
 

 Support Ghana is aangesloten bij het 4de 

Pijlerpanel, een overlegplatform dat het 

gemeenschappelijke belang van 4de 

Pijlerinitiatieven bewaakt en opvolgt.  

De 4de Pijlers zijn vertegenwoordigd in de 

AV van 11.11.11 en kunnen rekenen op steun 

van het 11.11.11-fonds voor 4de Pijlers. 

 

 

  

Sinds april 2016 is Support Ghana vzw 

opgenomen in de familie van Leraars zonder 

Grenzen vzw. LzG is een koepelorganisatie 

die onze werking versterkt door workshops, 

studiedagen en het uitreiken van fiscale 

attesten. 

   

 
 

 Wereld Missie Hulp helpt kansarme mensen 

over de hele wereld. Jaarlijks ondersteunen 

ze zo’n 250 ontwikkelingsprojecten, 

waaronder Support Ghana. De middelen 

daarvoor haalt WMH hoofdzakelijk uit de 

inzameling van kledij. In Herne ijverde 

Support Ghana bij het gemeentebestuur voor 

het plaatsen van de rode WMH containers.  

 
 

 Sinds 2016 begeleidt Support Ghana de 

stagestudenten lerarenopleiding die jaarlijks 

naar Kpando afreizen. 

Docenten KdG verzorgen er workshops voor 

leerkrachten kleuteronderwijs.  

   Kempen 
 

 De lerarenopleiding van Thomas More 

Vorselaar werkt sinds 2018 met Support 

Ghana samen. Zij sturen jaarlijks 

stagestudenten kleuter of lager onderwijs.  

 

 
 

  

Vanaf 2020 stuurt ook Artevelde Hogeschool 

uit Gent stagestudenten uit naar Kpando. 

Zowel studenten lerarenopleiding als 

verpleegkundigen zullen er aan de slag gaan. 
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 Campus Torhout 

 

 Ook de campus Torhout van de Hogeschool 

VIVES zal haar studenten lerarenopleiding 

de mogelijkheid bieden een internationale 

stage te volgen in onze partnerschool in 

Kpando Dafor.  

 

 Waarom Ghana? Tijdens de startvergadering 

van de GROS in 2007 werd geopperd een 

vzw in Ghana te steunen. Na een fietstocht 

van Luc Somers ter plaatse in Ghana ging de 

bal aan het rollen. Support Ghana is lid van 

de raad en ontvangt jaarlijks diverse toelagen 

van de gemeente Herne.  

 

 

 

 Het zijn een aantal jongeren van BC Herne 

die in 2008 naar Ghana trokken met de missie 

een sportstage te organiseren. In het najaar 

werd Support Ghana officieel opgericht.     

We ontvangen de opbrengst van de tombola 

van het jaarlijks eetfestijn van BC Herne.  

 

 

 

 Sinds 2010 is Support Ghana aanwezig op de 

Jaarmarkt van Herne. De ‘WC-madammen’ 

van Support Ghana verzorgen de toiletten om 

onze kas te spijzen. 

 

 

 Vrijwilligers die in Kpando aan de slag 

willen als ‘Tourist with Benefits’ kunnen ons 

aanbod ethisch verantwoord vrijwilligers-

werk  terugvinden op de website van VAA. 

 

 

 AFD zal ons tijdens het academiejaar 2019-

2020 bijstaan met de opstart van een 

cateringbedrijf in Kpando. Een project met 

sociale impact met de steun van een 

multidisciplinair team van KUL studenten.  

 

 

 Sinds 2012 begeleiden onze Ghanese 

jongeren de Joker reizigers tijdens de eerste 

week van hun groepsreis doorheen Ghana. 

Velen keren nadien terug voor meer.  

 

 

 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. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq2tbFlunMAhXCfRoKHVHQBRUQjRwIBw&url=http://www.reisfanaten.be/reisorganisatie/joker/&bvm=bv.122448493,d.d2s&psig=AFQjCNHtu4R7XHiEDsHlILIXZMr547Z-wg&ust=1463851660956662
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4. Financieel overzicht Support Ghana 2017 - 2019 
 

 
   

Inkomsten 2017 2018 2019 
Ghana Shop € 167 € 239 € 65 

Giften via LzG € 19 326 € 31 041 € 25 874 

Andere giften € 960 € 320 € 312 

Sponsoring € 400 € 250 € 250 

Legaat  € 17 130  
        

Ghana cafe € 817 € 754 € 678 

Tombola BC Herne € 1 100 € 859 € 842 

Jaarmarkt Herne WC's € 1 640 € 1 176 € 1 425 

Subsidie gemeente Herne € 1 862 € 1 963 € 1 963 

Andere activiteiten in Herne € 365 € 470 € 400 
       

CM Limburg en Wereldmissiehulp  € 6 680   

Scholenacties € 11 358  € 2 762 

Acties van bezoekers  € 250 € 887 € 2 759 

Missie Hooglede € 500 € 100 € 1 000 

Torfsfonds  € 1 000  

4de pijlerfonds € 1 000 € 1 000 € 1 000 

Paasactie LV for Life € 1 153 € 793 € 933 
    

Verblijfsbijdragen bezoekers in Ghana   € 3 784 € 11 511 € 6 614  
        

Beginsaldo bankrekening € 412 € 597 € 3 477 

Beginsaldo kasboek € 36 € 2 360 € 555 
      

TOTAAL € 51 810 € 72 450 € 50 909 

 
   

Uitgaven 2017 2018 2019 
Donatie aan Emo Foundation NGO € 44 974 € 60 222 € 45 073 

Studiebeurzen Ghanese studenten   € 3 000 € 7 049 € 4 815 

Materialen sport en catering € 160 € 279  

Materialen gezondheidszorg  € 432 € 311  

      

Valiezen transport en visa kosten bezoekers € 210 € 220 € 10 

      

Administratieve onkosten € 20 € 268 € 50 

Kosten bankrekening € 24 € 30  € 33  

Website € 33 € 39 € 47 
      

Rekeningsaldo 31/12 € 597 € 3 477 € 707 

Kasboek saldo 31/12 € 2 360 € 555 € 174 

      

 TOTAAL € 51 810 € 72 450 € 50 909 
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5. Financieel overzicht Emo Foundation NGO Ghana 2017 - 2019 
 

 

Inkomsten 2017 2018 2019 

Bijdrage Support Ghana € 44 974 € 60 222 € 45 073 

Bijdrage stagestudenten  € 2 271 € 423 € 1150  

Income Generating Activities   € 2071 
      

Kassaldo 01/01 € 239 € 52 € 1 149 

Saldo bankrekening 01/01 € 47  € 5 € 15 
      

TOTAAL € 47 531 € 60 702 € 49 458 

 

 
  

 

Uitgaven 2017 2018 2019 

Infrastructuur scholen  € 11 028 € 5 858 € 2 468 

Studiebeurzen hoger onderwijs € 9 714 € 15 675 € 20 858 

Schoolgeld hoger middelbaar € 6 092 € 5 119 € 3 927 

Schoolgeld basisonderwijs € 243 € 912 € 563 

Schoolinrichting (schoolbanken, borden, …) € 529 € 1 371  

Workshops, bijlessen, huiswerkbegeleiding  € 610 € 272 

Bibliotheek Aloyi Lies  € 376  
    

Vakopleidingen (rijschool, naaisters, …) € 2 457 € 1 002 € 602 

Opstart zelfstandige activiteiten (Start Up’s) € 3 106 € 2 727 € 2 607 

Opstart Income Generating Activities (IGA)  € 8 465 € 1 578  
    

Infrastructuur gezondheidscentra € 1 788 € 151  

Gezondheid tussenkomst behandelingen € 1 345 € 1 681 € 1 335 

Gezondheidsacties preventie € 68 € 377 € 108 

Aansluitingen gezondheidsverzekering NHIS € 65 € 79 € 113 

Welzijn (steun individuele sociale gevallen) € 2 760 € 2 481 € 1 978 
    

Sports sponsorship € 213 € 286 € 195 

Uitgaven cultuur € 150 € 0 € 192 
    

Subtotal € 39 558   € 47 170 € 36 796 
      

Onkosten verblijfplaatsen bezoekers  € 5 958 € 6 367 € 5 893 

Onkosten begeleiding bezoekers € 484 € 2 478 € 2 030 

Vergoeding lokale medewerkers € 1 234 € 2 775 € 3 822 

Administratie en bankkosten € 240 € 752  € 880  
     

Saldo kasboek 31/12 € 52 € 1 149 € 22 

Saldo bankrekening 31/12 € 5 € 11  € 15  
      

 TOTAAL € 47 531 € 60 702 € 49 458 
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6. Fondsenwerving in België 
 

Onze jaarbudget is de voorbije jaren gestaag gegroeid tot ongeveer 50.000 euro. Om deze 

middelen jaarlijks opnieuw in te zamelen kennen we vier belangrijke vormen van inkomsten: 

 Giften (via Leraars zonder Grenzen) en sponsoring zijn onze belangrijkste bron van 

inkomsten 

 Organisatie van acties: zowel eigen acties als acties in samenwerking met andere 

actoren (voornamelijk scholen) 

 Subsidies en toelagen via dossiers die worden ingediend bij diverse overheden en 

organisaties 

 Bijdragen van stagestudenten, vrijwilligers en toeristen waarmee we in Ghana onze 

verblijfplaatsen en medewerkers financieren 
 

       
 Ghana zomercafé in Herne,  juli 2019 
 

  
              Pastafestijn in Zemst, september 2019 (met dank aan juf Géraldine) 

 

         
  Leerlingen O.L.V. College Antwerpen   Tombola eetfestijn BC Herne 

  op stap voor Ghana  (met dank aan juf Muriel) 

https://supportghana.wordpress.com/ghana-kpando/20190915_193032/
https://supportghana.wordpress.com/ghana-kpando/ghana-west-afrika-map/
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7. Inkomsten genererende activiteiten (IGA) 
 

De voorbije jaren trachtten we in Kpando ook activiteiten op te starten waarmee onze partner 

Emo Foundation ter plaatse inkomsten kan genereren. 

Verblijfplaatsen voor opvang van bezoekers 
Voor de opvang van bezoekers huren we nu 4 verschillende huizen waar stagestudenten, 

vrijwilligers en toeristen kunnen verblijven. Elke plaats is voorzien van het nodige sanitair en 

keuken. Sinds 2018 maakt onze partner winst met deze activiteit.  

 

Emo House: één van de verblijfplaatsen voor studenten en vrijwilligers 

 

Emo Catering Service 
In 2019 startte Emo Foundation met ‘Wizzy’s food delivery’. De keuken kreeg in november 

een upgrade zodat gestart kon worden met de delivery. In juli/augustus 2020 zal aansluitend 

een restaurant geopend worden i.s.m. Academics for Development en met de steun van de 

provincie Vlaams-Brabant. Studenten van de KUL zullen Wisdom helpen met de opstart.  

 

       
 

Reisbegeleiding 
De voorbije jaren begeleid onze partner ter plaatse reeds bezoekers, maar deze activiteit moet 

nog verder uitgebreid worden. In 2020 zullen we verder werken aan de voorbereidingen voor 

de opstart van een Travel service met een goed gestructureerd aanbod vanaf 2021. 
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8. Realisaties in Ghana  

 

 in  
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9. Financiële prognose Support Ghana 2020 

 
 

Inkomsten 2020 
Ghana Shop € 200 

Giften via LzG € 25 000 

Andere giften € 200 

Sponsoring € 1 500 
    

Ghana cafe € 600 

Tombola BC Herne € 800 

Jaarmarkt Herne WC's € 1 200 

Subsidie gemeente Herne € 1 500 

Acties Herne Ghanadorp 2020 € 6 000 
   

Subsidie provincie Vlaams-Brabant € 8 000 

Wereld Missie Hulp € 3 000 

Scholenacties € 1 000 

Spaghettifestijn  € 3 000 

Acties van bezoekers € 3 000 

4de pijlerfonds 11.11.11 € 1 000 

Paasactie LV for Life € 1 300 

Bijdrage Missiewerking Hooglede € 500 
  

Bijdragen bezoekers voor verblijf in Ghana   € 8 000 
    

Beginsaldo bankrekening € 707 

Beginsaldo kasboek € 174 
   

TOTAAL € 66 681 

 
 

Uitgaven 2020 

Donatie aan Emo Foundation NGO € 57 000 

Studiebeurzen in België € 3 000 

Materialen sport € 100 

Materialen gezondheidszorg  € 300 

Materialen voor catering in Ghana € 400 

   

Transportkosten materialen € 200 

   

Administratieve onkosten € 100 

Kosten bankrekening € 30  

Website € 40 

   

Rekeningsaldo 31/12 € 5 000  

Kasboek saldo 31/12 € 511 

   

 TOTAAL € 66 681 
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10. Financiële prognose Emo Foundation 2020 
 

 

Inkomsten 2020 

Bijdrage Support Ghana € 57 000 

Andere inkomsten € 2 000 

    

Kassaldo 01/01 € 22 

Saldo bankrekening 01/01 € 15  
    

TOTAAL € 59 037  
 

 
 

Uitgaven 2020 

Infrastructuur scholen  € 1 200 

Studiebeurzen hoger onderwijs € 18 000 

Schoolgeld hoger middelbaar € 3 000 

Schoolgeld basisonderwijs € 500 

Schoolinrichting (schoolbanken, borden, …) € 500 

Workshops, bijlessen, huiswerkbegeleiding € 500 

Bibliotheek Aloyi Lies € 1 000 
  

Vakopleidingen (rijschool, catering, …) € 500 

Microkredieten € 2 000 

Opstart zelfstandige activiteiten – Start Up’s € 1 000 

Opstart Emo catering service € 16 000 
  

Gezondheid tussenkomst behandelingen € 1 000 

Gezondheidsacties preventie € 500 

Aansluitingen gezondheidsverzekering NHIS € 100 

Welzijn (steun individuele sociale gevallen) € 1 500 
  

Sports sponsorship € 300 

Uitgaven cultuur € 200 
  

Subtotal € 47 800   
    

Onkosten verblijfplaatsen bezoekers € 5 000 

Onkosten begeleiding bezoekers € 2 000 

Vergoeding lokale medewerkers € 3 600 

Administratie en bankkosten € 500 
   

Saldo kasboek 31/12 € 100 

Saldo bankrekening 31/12 € 37 
    

 TOTAAL € 59 037 
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11. Actieplan 2020 in het Noorden 
 

Ook voor de volgende jaren hebben we nog concrete plannen om onze werking te versterken 

en onze partner in Ghana op een duurzame manier te ondersteunen.  

Uitbreiding en versterking stageplaatsen 
Eén van onze betrachtingen is om het aantal stageplaatsen in Kpando uit te breiden en met 

bijkomende hogescholen in Vlaanderen samen te werken. Zo verwachten we vanaf 2021 ook 

studenten van Vives Torhout en Artevelde Hogeschool Gent.  

Vrijwilligers  ‘Tourists with Benefits’ 
De voorbije jaren krijgen we steeds meer de vraag van geïnteresseerden die vrijwilligerswerk 

willen doen in Ghana. Omdat we dit ook op een ethisch verantwoorde manier willen doen 

hebben we ons aangesloten bij ‘Volunteer Abroad Alliance’ en werken we ook samen met 

AFS Vlaanderen. Een reeks vacatures voor vrijwilligers zal worden opgemaakt. 

Uitwisseling kennis 
We willen de volgende jaren ook verder inzetten op uitwisseling van ervaring en kennis:  

 Workshops kleuteronderwijs voor onze partnerscholen in Ghana i.s.m. KdG 

Hogeschool Antwerpen, andere vrijwilligers zullen dit project verder verdiepen. 

 Een uitwisselingsproject ‘KA 107 partnership’ tussen Thomas More Kempen en St 

Francis Teacher Training College in Ghana voorziet mobiliteit van Ghanese studenten 

en docenten.  
 

 

Samenwerking met Academics for Development  

Een 5-tal studenten van de KUL zullen in het kader van een samenwerking met Academics 

for Development tijdens het academiejaar 2019-2020 meehelpen aan de uitbouw van een 

cateringbedrijf in Kpando.  Hierbij komen drie aspecten aan bod:  

o Uitbouw van de ‘Food delivery’  

o Opening van een restaurant (augustus 2020) 

o Haalbaarheid van een foodtruck onderzoeken 
 

 

Herne Ghana dorp 2020 
In de loop van 2020  wordt Herne een heus Ghanadorp. Hiervoor hopen we verschillende Hernse 

verenigingen, handelaars, scholen en inwoners warm te maken. Nieuwjaarsreceptie, benefiet, verkoop 

product, fotozoektocht, inleefreizen, voorstelling SDG’s, … 
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12. Focus 2020 in het Zuiden 
 

De kern van onze werking in Ghana blijft ook de komende jaren het ondersteunen van studenten 

met studiebeurzen. Zij zijn onze toekomstige ambassadeurs waarvan we verwachten dat ze 

zullen meewerken aan de realisatie van onze lange termijn doelstellingen.  

In het verlengde van hun opleiding helpen we onze jongeren vervolgens op weg naar de 

arbeidsmarkt 

In Ghana zelf zal in 2020 naast de lopende projecten de klemtoon gelegd worden op volgende  

topics: 

- Locatie zoeken voor toekomstig guesthouse en restaurant 

- Opstart van het catering bedrijf als Income Generating Activity 

- Professionalisering van het microkredieten project 

- Versterken van het eigenaarschap van Emo Foundation door de opmaak van een 

middellange termijn strategie voor de NGO 

- Organisatie van stageplaatsen voor verpleegkundigen in samenwerking met het 

Marquart hospitaal in Kpando 

- Aandacht voor tienermoeders en hun kinderen 

 

 

There are no strangers here; only friends that you haven’t yet met.  


