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

Ghana met de financiering van hun studies. 

 Jaarlijks hebben we een bedrag van 25.000 euro nodig om de aangegane 

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!!! 
 

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 te-

vens een gedetailleerde staat van uitgaven aan LzG.  

Voor giften in coronajaar 2020 bedraagt de belastingvermindering maar 

liefst 60%.  Met ander woorden voor  elke  €100 die je overschrijft krijg je   

€60 euro belastingvoordeel. Je betaalt dan €40 euro netto.  

Schrijf je gift over op rekening BE48 5230 8027 2427 op naam van 

Leraars zonder Grenzen. Vermeld als mededeling: “Gift aan LzG—

Support Ghana” (geen andere vermeldingen). 

 

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

 

Malcolm Forbes 

 

Het onderwijssysteem in Ghana 

Overige opleidingen 

Medische opleidingen 
Rashida volgt sinds 2019 een  vierjarige opleiding als Physician 

Assistant aan de Presby University in Ghana. Hiermee treedt ze 

in de voetsporen van Sabitu en Alfa die haar reeds voorgingen. 

Sabitu werkt nu in een hospitaal in het noorden van Ghana en 

Alfa volgt nu een artsenopleiding in Oekraïne. Hij volgde in juli 

2017 een gastcursus ‘Health & Migration’ aan UGent.  

Moslims vormen in Ghana een minderheid (ca. 15%) en als         

moslima is het niet evident om dergelijke studies aan te vangen. 

Rashida is dan ook een rolmodel voor veel moslimmeisjes in 

Kpando.  

Andere opleidingen die onze medische studenten volgen zijn ver-

pleegkunde, wroedvrouw, ‘disease control’ en pharmacy, 

Naast medische en lerarenopleidingen volgen onze studenten 

ook nog economische en technische opleidingen.  

Zo volgen Ashraf en Bassit samen een ingenieursopleiding auto-

mechanica in Kumasi.  

Ook businessopleidingen zijn populair en er is er zelfs eentje die 

journalistiek volgt 

We begeleiden onze studenten ook bij hun studiekeuze en kij-

ken hierbij vooral ook naar de tewerkstelingsmogelijkheden. De 

resultaten van alle studenten worden ook opgevolgd.  

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 (5%)  kan hogere studies aanvangen wegens een 

gebrek aan goede resultaten en/of de nodige financiële middelen. 



Uitwisseling  
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Een belangrijk onderdeel van onze organisatie is  

de uitwisseling van Vlaamse en Ghanese jonge-

ren.  

Tijdens een uitwisseling in 2018 kregen de 

Vlaamse jongeren van de vzw Tumult de kans 

om hun leeftijdsgenoten in Kpando te volgen 

tijdens hun dagelijkse bezigheden.  

Ook begeleiden we jaarlijks verschillende 

Vlaamse studenten die een stage lopen bij onze 

partnerorganisatie in Kpando.  

Ook vrijwilligers en toeristen kunnen bij ons 

terecht voor een leuke ervaring. 

De uitwisselingen betekent een boost voor  

onze jongerenwerking ter plaatse en nieuwe 

vriendschappen worden gesmeed.   

De kwaliteit van het onderwijs verbeteren is uiteindelijk onze 

belangrijkste doelstelling. We trachten dit te realiseren door 

de leerkrachten van de scholen in Kpando te ondersteunen 

met workshops.  

De voorbije jaren werd in samenwerking met KdG Hoge-

school en het ‘Education Office’ van Kpando een workshop 

geïntegreerd lesgeven voor kleuteronderwijs georganiseerd. 

De stagestudenten leggen tijdens hun stages ook de focus op 

het gebruik van actieve werkvormen en alternatieve metho-

den van belonen en bestraffen.  

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’. Hij is nu onderwijzer in de basisschool van Vakpo, is 

getrouwd en heeft twee kinderen. Hij helpt tevens zijn twee 

neefjes  met de financiering van hun schoolgeld.  

Ondertussen steunden we reeds een tiental studenten leraren-

opleiding.  

Lerarenopleidingen 

Workshops 

““I also benefited from 

EMO Foundation in my 

schooling times. Now I 

am a professional 

teacher through the 

kind courtesy of EMO 
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”The purpose of 
education is to 
replace an empty 
mind with an open 
one.”  

 

Malcolm Forbes 

 

Partnerscholen in Kpando 

 Schoolbanken 

Infrastructuur 
De voorbije jaren hebben we reeds vijf basis-

scholen in de buurt van Kpando geholpen met 

hun infrastructuur. Het dorpje Gadza kreeg 

een volledige nieuwbouw van zes klaslokalen 

voor de lagere school. In Todzi werden zes 

klaslokalen grondig gerenoveerd. Ook in Da-

for werden negen klaslokalen en de ‘teachers 

bungalow’ volledig afgewerkt samen met de 

aansluiting op het waternet en een nieuwe 

toiletblok. Voor de 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 kreeg een verfbeurt.    

Jaarlijks gaat lokale medewerker Owu David 

naar onze partnerscholen om er school-

banken te herstellen.  

David studeerde af als schrijnwerker en 

zorgt mee voor het onderhoud van onze 

verblijfplaatsen voor bezoekers in Kpando.  

In totaal werden reeds meer dan 100 

schoolbanken gered om niet als brandhout 

te eindigen.  

De voorbije 10 jaren hebben we reeds 8 basisscholen in en rond Kpando      

geholpen in verschillende stappen. 

Stap 1. Vijf scholen werden geholpen met hun infrastructuur 

Stap 2. Aankoop en herstellen van meubilair (schoolbanken en borden) 

Stap 3. Aanschaffen van lesmaterialen (boeken, schriften, didactisch materiaal) 

Stap 4. Actieve werkvormen introduceren en de manier van lesgeven structu-

reel verbeteren. 

  



Tienermoeders 
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Tienerzwangerschappen komen nog veel te vaak voor 

in Ghana. De impact op het leven van de jonge moe-

ders is immens.  Heel vaak worden ze school ‘drop-

outs’. 

Als organisatie helpen we deze meisjes om terug de 

draad met hun school op te nemen of we begeleiden 

ze naar een vakopleiding. 

Ook nemen we de financiële last van de baby op ons 

zodat de moeder zelf haar toekomst kan opbouwen.  

Ook zorgen we voor preventie door voorlichting in 

de scholen. 

Meestal treffen de families van de jongen en het meisje 

een regeling waarbij zowel de vader al de moeder be-

trokken blijven bij de opvoeding van het kind.  

Na hun studies kampen heel wat jongeren met het gebrek aan tewerk-

stelling in Ghana. Vooral  technisch geschoolde jongeren ervaren dit      

probleem.  

Daarom verschaffen we sinds 2018 microkredieten aan jongeren die een 

eigen beroepsloopbaan willen opstarten.  

Ook  financieren we vakopleidingen (bakken, naaien, schrijnwerkerij,     

lassen, haartooi, rijschool, …) waarmee ze nadien zelf aan de slag kunnen. 

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 

Tewerkstelling 

“Zorgen voor inclusief 

onderwijs voor iedereen en 

rechtvaardige en kwalitatieve 

mogelijkheden voor 

levenslang leren bevorderen.” 



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

Een aantal van onze jongeren werd geïnspireerd door onze vrijwil-

ligers en richtten in 2015 zelf een lokale NGO op.  

De visie en doelstellingen van Emo Foundation lopen gelijk met  

deze van Support Ghana. Onze bijdragen voor de studenten     

worden maandelijks aan de secretaris  van Emo Foundation      

overgemaakt en deze zorgt voor de opvolging en betalingen van de 

studiebeurzen.   

Ook trachten ze zelf inkomsten te genereren. Zo runnen ze een 

aantal verblijfplaatsen voor Belgische stagestudenten, vrijwilligers en 

toeristen.  In 2019 werd gestart met een cateringbedrijf met food 

delivery.  In juni 2020 werd een pand aangekocht in Kpando waar in 

2021 een guesthouse en restaurant zullen opgestart worden.. Ook 

zal in de toekomst het begeleiden van toeristen verder uitgewerkt 

worden.  

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  tewerkstel-

ling en gezondheidszorg.   

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 partner Emo Foundation 


