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Ons project is actief in de regio rond Kpando.
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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, subsidies
Vaak trachten we sensibilisering en fondsenwerving aan elkaar te koppelen.
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Voorwoord
Het jaar 2020 was omwille van de COVID-19 beperkingen uiteraard een jaar vol uitdagingen.
Slechts enkele van de geplande activiteiten konden doorgaan en de vele bezoekers die reeds
hun vlucht naar Ghana geboekt hadden moesten noodgedwongen thuisblijven. Gelukkig werd
het verlies aan inkomsten gecompenseerd door subsidies van de provincies Antwerpen en
Vlaams-Brabant en door een extra inspanning van een aantal van onze donateurs.
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 ook steeds meer ingezet op capaciteitsopbouw.
Hiertoe werd werk gemaakt van een aantal inkomsten genererende activiteiten (IGA’s) zoals
het runnen van een aantal verblijfplaatsen, de opstart van een catering bedrijfje en
reisbegeleiding.
In dit jaarverslag vinden jullie een duidelijk financieel overzicht. Transparantie staat immers
nog steeds bovenaan onze lijst van waarden. Ook kijken we in dit rapport vooruit op 2021. 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 opnieuw 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 maart 2021
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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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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, Go! Basisschool ’t Pleintje Willebroek.

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

Werkbezoek Greet Cuyt Thomas More Kempen
Michiel: short term mobility + St. Michiels Schoten

Stagestudenten Ilse en Elise
Muriel: stage + O.L.V. College Antwerpen

Architecte Lies - bouw bibliotheek Kpando Aloyi
Kantine basisschool St Patrick

Marijke en de ‘Emo girls’

In 2020 ontving Support Ghana een subsidie van de provincie
Antwerpen voor de bouw van een restaurant in Ghana.
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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.
Bij de doelstellingen van Emo Foundation NGO ligt de klemtoon
vooral op onderwijs, tewerkstelling en gezondheidzorg.
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
onderwijs
gerelateerde
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. Hij is de kok van het nieuwe restaurant
Wizzy’s Emo Restaurant.
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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#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.”

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 en is lid
van de raad van bestuur.
Rolmodel

Mr Abubakari Sabitu Salam - Sabitu
Sabitu is onze Physician Assistent en begeleidt de projecten rond
gezondheidszorg. Is het derde lid van de raad van bestuur.
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
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

There are no strangers here, only friends that you haven’t yet met.
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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 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.
In 2020 ontvingen we subsidies van de
provincie Antwerpen voor de bouw en
opstart van een restaurant in Ghana.
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.

Studenten ‘duurzame ontwikkeling’ van de
campus Kortrijk van de Hogeschool VIVES
liepen reeds stage bij Support Ghana en Emo
Foundation.
Campus Kortrijk

8

Support Ghana is lid van het Platform
Welzijn en ontvangt jaarlijks eene toelagen
van de gemeente Herne.

In 2020 gingen we ook in zee met de
provincie Vlaams-Brabant. We volgen hun
workshops en kregen in 2020 een subsidie
voor de opstart van het catering bedrijf.
Het zijn een aantal jongeren van BC Herne
die in 2008 naar Ghana trokken met de missie
een sportstage te organiseren. 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 vrijwilligerswerk terugvinden op de website van VAA.
AFD heeft 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.
Van de opbrengst van hun kledingcontainers
kregen we reeds tweemaal een toelage.
Support Ghana ijverde voor het plaatsen van
de rode WMH containers in Herne
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4. Financieel overzicht Support Ghana 2018 - 2020
Inkomsten
Ghana Shop
Giften via LzG
Andere giften
Sponsoring
Legaat
Ghana cafe
Tombola BC Herne
Jaarmarkt Herne WC's
Subsidie gemeente Herne
Andere activiteiten in Herne

2018

2019

2020

€ 239
€ 31 041
€ 320
€ 250
€ 17 130

€ 65
€ 25 874
€ 312
€ 250

€ 173
€ 34 980
€ 10 550
€ 250

€ 754
€ 859
€ 1 176
€ 1 963
€ 470

€ 678
€ 842
€ 1 425
€ 1 963
€ 400

€0
€ 780
€0
€ 267
€ 280

€ 1 000
€ 933

€ 19 343
€ 2 093
€ 544
€0
€ 347
€ 1 000
€0

€ 11 511

€ 6 614

€ 3 586

€ 597
€ 2 360

€ 3 477
€ 555

€ 707
€ 174

€ 72 450

€ 50 909

€ 75 074

2018

2019

2020

€ 60 222
€ 7 049
€ 279
€ 311

€ 45 073
€ 4 815

€ 64 317
€ 5 500
€ 220

Valiezen transport en visa kosten bezoekers

€ 220

€ 10

Administratieve onkosten
Kosten bankrekening
Website

€ 268
€ 30
€ 39

€ 50
€ 33
€ 47

€ 14
€ 30

€ 3 477
€ 555

€ 707
€ 174

€ 4 473
€ 519

€ 72 450

€ 50 909

€ 75 074

Subsidies provincies en andere gemeenten
Scholenacties
Acties van bezoekers
Missie Hooglede
Torfsfonds / Warmste week
4de pijlerfonds
Paasactie LV for Life
Verblijfsbijdragen bezoekers in Ghana
Beginsaldo bankrekening
Beginsaldo kasboek
TOTAAL

Uitgaven
Donatie aan Emo Foundation NGO
Studiebeurzen Ghanese studenten
Materialen sport en catering
Materialen gezondheidszorg

Rekeningsaldo 31/12
Kasboek saldo 31/12
TOTAAL

€ 887
€ 100
€ 1 000
€ 1 000
€ 793

€ 2 762
€ 2 759
€ 1 000
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5. Financieel overzicht Emo Foundation NGO Ghana 2018 - 2020
Inkomsten

2018

2019

2020

€ 60 222
€ 423

€ 45 073
€ 3 121

€ 64 317
€ 395
€ 26 376

€ 52
€5

€ 1 149
€ 15

€ 22
€ 15

€ 60 702

€ 49 458

€ 91 125

Uitgaven

2018

2019

2020

Infrastructuur scholen
Studiebeurzen hoger onderwijs
Schoolgeld hoger middelbaar
Schoolgeld basisonderwijs
Schoolinrichting (schoolbanken, borden, …)
Workshops, bijlessen, huiswerkbegeleiding
Bibliotheek Aloyi Lies

€ 5 858

€ 2 468

€0

€ 15 675

€ 20 858

€ 19 088

€ 5 119

€ 3 927

€ 1 129

€ 912

€ 563

€ 114

Bijdrage Support Ghana
Andere giften en inkomsten
Leningen
Kassaldo 01/01
Saldo bankrekening 01/01
TOTAAL

Vakopleidingen (rijschool, naaisters, …)
Microkredieten en Start Up’s
Infrastructuur gezondheidscentra
Gezondheid tussenkomst behandelingen
Gezondheidsacties preventie
Aansluitingen gezondheidsverzekering NHIS
Welzijn (steun individuele sociale gevallen)
Sports sponsorship
Uitgaven cultuur

Subtotal

€ 1 371
€ 610

€ 47
€ 272

€ 376

€ 796
€ 81

€ 1 002

€ 602

€ 392

€ 2 727

€ 2 607

€ 6 458

€ 1 681

€ 1 335

€ 797

€ 377

€ 108

€ 51

€ 79

€ 113

€ 31

€ 2 481

€ 1 978

€ 179

€ 286

€ 195

€0

€0

€ 192

€0

€ 47 170

€ 36 796

€ 29 163

€ 151

€ 32 573

Aankoop Eyadema House
Bouw en opstart Emo Restaurant
Renovatie Emo Lodge
Onkosten verblijfplaatsen bezoekers
Onkosten begeleiding bezoekers
Vergoeding lokale medewerkers
Administratie en bankkosten

€ 9 667
€ 3 880

Saldo kasboek 31/12
Saldo bankrekening 31/12
TOTAAL

€ 6 367

€ 5 893

€ 4 567

€ 2 478

€ 2 030

€ 605

€ 2 775

€ 3 822

€ 3 960

€ 752

€ 880

€ 802

€ 1 149

€ 22

€ 5 877

€ 11

€ 15

€ 30

€ 60 702

€ 49 458

€ 91 125
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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. Dankzij de fiscale maatregel van de federale overheid om de fiscale aftrek
te verruimen kregen we extra donaties tijdens het coronajaar.
 Subsidies en toelagen via dossiers die worden ingediend bij diverse overheden en
organisaties. Zo werden de subsidieaanvragen bij de provincies Antwerpen en
Vlaams-Brabant in 2020 gunstig beoordeeld.
 Bijdragen van stagestudenten, vrijwilligers en toeristen waarmee we in Ghana onze

verblijfplaatsen en medewerkers financieren. De vier bezoekers van het voorjaar 2020
dienden voortijdig hun verblijf in Ghana af te breken, maar in het najaar wisten alsnog
een aantal studenten af te reizen naar Ghana.
 Organisatie van acties: zowel eigen acties als acties in samenwerking met andere
actoren (voornamelijk scholen). Voor de start van de pandemie hadden we gelukkig
reeds een aantal activiteiten georganiseerd (tombola, soepverkoop, …).
Het Ghana Café, paaseiverkoop en de acties tijdens de Jaarmarkt van Herne en het
muziekoptreden van de muziekacademie dienden te worden geannuleerd.

7 en 8 maart 2020: tombola eetfestijn BC Herne

Acties in het kader van het Ghanadorp werden beperkt tot de soepverkoop tijdens de
nieuwjaarsreceptie en de deelname aan de gedichtendag.
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7. Scholenacties 2020

In juni 2020 werd ons project voorgesteld in Sint-Michielscollege te Schoten. Omwille van
de coronamaatregelen werden de acties uitgesteld tot schooljaar 2021-2022.

Najaar 2020: Kariboenie actie OLVC: leerlingen O.L.V. College Antwerpen op stap voor
Ghana (met dank aan juf Muriel)

Oktober 2020: mondiale vorming GO! Basisschool ’t Pleintje Willebroek.

20 februari 2020: mondiale vorming basisschool De Bloesem Herne.
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8. Activiteiten in Ghana
 Studiebeurzen
Door de financiële beperkingen omwille van de COVID-19 werd het beschikbare budget in Ghana
hoofdzakelijk ingezet om onze 20 studenten hoger onderwijs in Ghana hun studiebeurzen te betalen.

 Microkredieten
Ook de microkredieten werder verder uitgebreid.

Bij de uitbraak van de COVID-19 werden door ons team in Kpando verschillende tippy-taps
geplaatst om de mensen de mogelijkheid te geven hun handen te wassen.
Gelukkig bleven de gevolgen van de pandemie in West-Afrika uiteindelijk beperkt.
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9. Inkomsten genererende activiteiten (IGA)
In juni 2020 kocht Emo Foundation NGO een eigendom aan in Kpando met als opzet er een
aantal inkomsten genererende activiteiten in onder te brengen:





Restaurant (opgestart 5 februari 2021)
Lodge met 9 kamers (voorzien opstart eind 2021)
Travel office (opstart begin 2022)
Bar (opstart eind 2022)

Met de hulp van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant wisten we in 2020 de nodige
fondsen te werven voor de bouw en de inrichting van het restaurant.
Op vrijdag 5 februari 2021 was de opening van het restaurant. Dit project werd ook
ondersteund door een aantal studenten van Academics for Development van de KUL.
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10.

Financiële prognose Support Ghana 2021

Inkomsten

2021
€ 100
€ 25 000
€ 200
€ 2 000

Ghana Shop
Giften via LzG
Andere giften
Sponsoring
Ghana for You
4de pijlerfonds 11.11.11
Kariboenie OLVC Antwerpen
Acties Muziekacademie Gooik Herne

€ 1 500
€ 1 000
€ 1 000
€ 1 000

Subsidie gemeente Herne
Subsidie provincie Antwerpen
Subsidie stad Antwerpen

€ 950
€ 9 000
€ 5 000

Bijdragen bezoekers

€ 2 900

Beginsaldo bankrekening
Beginsaldo kasboek

€ 4 473
€ 519
TOTAAL

Uitgaven

€ 54 642

2021

Donatie aan Emo Foundation NGO
Overdracht aan Wilde Ganzen voor Emo Lodge
Materialen voor catering in Ghana

€ 36 000
€ 16 000
€ 200
€ 100

Transportkosten materialen
Kosten bankrekening
Website

€ 30
€ 79

Rekeningsaldo 31/12
Kasboek saldo 31/12

€ 1 722
€ 511
TOTAAL

€ 54 642
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11.

Financiële prognose Emo Foundation 2021

Inkomsten

2021
€ 36 000

Bijdrage Support Ghana
Wilde Ganzen
Inkomsten restaurant

€ 24 000
€ 2000
€ 5 988

Kassaldo 01/01
Saldo bankrekening 01/01

€ 15

TOTAAL

Uitgaven

€ 68 003

2021
€ 14 286

Studiebeurzen hoger onderwijs
Schoolgeld hoger middelbaar
Schoolgeld basisonderwijs
Schoolinrichting (schoolbanken, borden, …)
Workshops, bijlessen, huiswerkbegeleiding
Bibliotheek Aloyi Lies

€ 857
€ 343
€ 286
€ 343
€ 1 000

Vakopleidingen (rijschool, catering, …)
Microkredieten

€0
€ 2 000
€ 514

Gezondheidzorg
Welzijn (steun individuele sociale gevallen)

€ 514
€ 17 143

Bouw en opstart Emo restaurant
Renovatie en inrichting Emo Lodge
Opstart Travel office en activiteiten

€ 14 286
€ 8 000

Subtotal

€ 51 572
€ 2 729

Onkosten verblijfplaatsen bezoekers
Onkosten begeleiding bezoekers
Vergoeding lokale medewerkers
Administratie en bankkosten

€ 428
€ 4 286
€ 429
€ 523

Saldo kasboek 31/12
Saldo bankrekening 31/12

€ 37

TOTAAL

€ 68 003
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12.

Actieplan 2021 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
Naast de samenwerking met Karel de Grote Hogeschool en Thomas More Kempen die
jaarlijks studenten lerarenopleiding uitsturen naar Ghana zullen we in 2021 ook onze
samenwerking met Vives Kortrijk terug opnemen. Zo zullen twee studenten postgraduaat
‘duurzame ontwikkeling’ bij Support Ghana stage lopen. Ze zullen onder andere Emo
Foundation helpen met de opstart van de Lodge en het Travel aanbod. Ook zullen zij een
evaluatie maken van onze werking en een impactanalyse opzetten.
In het najaar van 2021 verwachten we voor de eerste maal studenten verpleegkunde van
Artevelde Hogeschool Gent. Hiervoor hebben we een overeenkomst afgesloten met het
Marquart hospitaal in Kpando.

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.

Kwaliteitsverbetering
Ook in 2021 willen we verder inzetten op kwaliteitsverbetering.
Zo zullen we workshops, webinars en dergelijke volgen over uiteenlopende topics inzake
internationale solidariteit.
Deze voorlichtingen worden georganiseerd door de Pijler, Leraars zonder Grenzen en de
provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Subsidies aanvragen
Om de grootse plannen van onze partner in Ghana te kunnen realiseren plannen we ook in 2021
verschillende subsidiedossiers indienen bij de provincie en de stad Antwerpen.

Samenwerking met Wilde Ganzen
In 2021 zullen we ook een samenwerking opstarten
met Wilde Ganzen in Nederland. De organisatie
ondersteunt ook kleinschalige projecten in het Zuiden
en wil de armoede van onderaan aanpakken.
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13.

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 2021 naast de lopende projecten de klemtoon gelegd worden op volgende
topics:
-

Afwerking restaurant en opstart als Income Generating Activity
Renovatie en inrichting van de Emo Lodge
Opstart van de Travel Office en reisaanbod
Opmaak van een impactanalyse op basis van de evaluatie van 2020.
Organisatie van stageplaatsen voor verpleegkundigen in samenwerking met het
Marquart hospitaal in Kpando
In Ghana zullen onze medewerkers webinars volgen die georganiseerd worden door
Wilde Ganzen.

Te renoveren deel van het aangekochte pand. Hier zal Emo Lodge met 6 kamers in
ondergebracht worden.
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