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1. Stichting The Dreams in Africa Foundation  

 

1.1 Achtergrond 

The Dreams in Africa Foundation is een stichting, die in september 2010 is opgericht door Noor van 

Hout. Na tweemaal voor langere tijd in Afrika te hebben gewoond en gewerkt (2007: Zuid- Afrika / 

2009: Ghana), hebben dit continent en de unieke ervaringen die Noor er heeft op gedaan een 

bijzondere en belangrijke betekenis gekregen in haar leven. In de achtergestelde en 

onderontwikkelde plattelandssamenlevingen hebben de mensen haar laten zien dat er altijd hoop, 

kracht en vertrouwen is, hoe somber, schrijnend en zonder toekomstperspectief de situatie soms ook 

is. Daarom is Noor vastbesloten om niet alleen persoonlijk haar steentje bij te dragen, maar ook 

zoveel mogelijk andere mensen bewust te maken van de nood en behoeften in Afrikaanse 

onderontwikkelde plattelandsgebieden. De achterliggende gedachte is: ‘samen sta je sterk’, en 

bereik je automatisch meer! Noor wil stimuleren dat meer mensen zich inzetten voor een betere 

toekomst van de meest kwetsbare, achtergestelde en hulpbehoevende bevolkingsgroepen 

(ouders en kinderen) in Afrika. Dit kan ondermeer door deel te nemen aan de programma's die de 

stichting initieert. De stichting stelt zich boven alles ten doel dat voor sponsoren en participanten 

volledig transparant is wat er met hun inzet gebeurt.  

Motto: “Dream BIG, aim high and live your dream!”  

Toelichting: “Overal waar dromen levend zijn, is hoop!”. De mensen in Afrika hebben Noor geleerd 

en haar laten ervaren dat hun geloof en levensinstelling, een grootse innerlijke kracht naar boven 

haalt, wat bepalend kan zijn om te (over)leven en je doelen te bereiken. Noor gelooft dat iedereen 

het recht heeft om zijn of haar eigen droom na te leven en de kans moet krijgen deze te 

verwezenlijken. 

 

1.2 Organisatiestructuur 

Het bestuur van de The Dreams in Africa Foundation bestaat uit: 

- Noor van Hout  Voorzitter 

- Hein van Hout   Penningmeester 

- Nellie van der Kroon  Secretaris  

- Matthise Gosselink  Algemeen bestuurslid (sponsorwerving) 

- Lize Mast   Algemeen bestuurlid (pr -werkzaamheden) 

- Laurens Steenbekkers  Algemeen bestuurlid (sponsorwerving/ beleid) 
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1.3 Missie 

The Dreams in Africa Foundation heeft als missie het versterken van de positie van de meest 

achtergestelde, kwetsbare en hulpbehoevende bevolkingsgroepen (zowel ouders als kinderen, 

mannen en vrouwen) in ontwikkelingslanden, zodat zij een hogere levensstandaard bereiken. 

 

1.4 Doel 

The Dreams in Africa Foundation heeft als doel het opzetten en ondersteunen van kleinschalige 

lokale ontwikkelingsprojecten. 

 

1.5 Middelen/ Kernactiviteiten 

Dit doel zal kunnen worden bereikt door de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de doelgroep te 

vergroten. De middelen/ kernactiviteiten die hiervoor worden ingezet zijn;  

- het verbeteren en aanbieden van onderwijs en voorlichting op verschillende gebieden 

(medisch, ICT, landbouwtechnieken, financieel etc.); 

- het verstrekken van microkredieten en studiebeurzen; 

- het ondersteunen en opzetten van sportactiviteiten en zelfvoorzienende projecten. 

 

Zelfvoorzienende projecten zijn met name gericht op lokaal ondernemerschap. Dit betekent dat 

lokaal geproduceerde en ontwikkelde producten worden ingezet voor eigen gebruik, zodat mensen 

in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Tevens worden de producten verkocht op de lokale, 

nationale en internationale markt. Denk hierbij aan lokale voedselproducten, gegenereerd uit 

landbouw, tuinbouw, veehouderij en/of bakkerij en (woon-) accessoires, ontwikkeld door lokale 

vakmensen (bijv. aardewerk, (glazen kralen)kettingen, armbanden, olielampjes, traditioneel geweven 

stoffen etc.).  

 

1.6 Visie/ werkwijze 

Ontwikkelingssamenwerking helpt, wanneer er aan enkele belangrijke voorwaarden wordt voldaan: 

- Ten eerste zijn wij van mening dat er meer kan worden bereikt, wanneer in eerste instantie 

het lokale ontwikkelingsinitiatief (project) kleinschalig wordt opgebouwd en wanneer het 

doelgebied, wat de hulp moet bestrijken, overzichtelijk en bewerkbaar is. Wij houden hierbij 

rekening met de bereikbaarheid van de doelgroep en de beschikbare mankracht, waarmee 

wordt samengewerkt op locatie. Wanneer het ontwikkelingsproject naar behoren loopt kan 

er stap voor stap naar uitbreiding worden gewerkt.  

- Ten tweede zijn duurzaamheid, continuïteit en ‘empowerment’ (= versterking) belangrijke 

kernbegrippen in onze manier van werken, die je terugvindt in de lokale projecten, waarmee 

wij samenwerken. Dit betekent dat wij gericht werken aan het versterken van de lokale 

mensen (de gemeenschap) in het ontwikkelingsgebied (= ‘empowerment’), zodat zij 
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zelfvoorzienend, zelfredzaam en onafhankelijk worden en uiteindelijk het project zelf kunnen 

dragen en kunnen voortzetten. Met behulp van educatie, voorlichting en 

informatieoverdracht kan draagvlakversterking worden verwezenlijkt. Dit is natuurlijk 

gemakkelijker gezegd dan gedaan, aangezien er sterk rekening moet worden gehouden met 

het ontwikkelings-/ denkniveau (afhankelijk van scholingsachtergrond) en de lokale tradities, 

gewoonten, normen en waarden van de mensen. 

- Vandaar dat duurzaamheid (als het draagvlak en de draagkracht van de lokale bevolking 

groot genoeg is) pas kan worden bewerkstelligd, wanneer er vanaf het begin af aan rekening 

is gehouden met de leermogelijkheden, de lokale, traditionele cultuur en er vraaggericht 

gewerkt wordt. Hierbij moet je continu aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de 

mensen, door te blijven controleren (monitoren) of je op de juiste manier aan werk bent. Het 

initiatief en de ‘wil’ moet niet alleen vanuit de lokale bevolking komen, maar er moet ook 

actief samengewerkt worden met de lokale mensen.  

- De bemoeienis van buitenaf (Europese invloed) zal in principe van tijdelijke aard zijn, zodat 

het initiatief vanaf het begin af aan een activerende rol in de lokale gemeenschap zal 

innemen. In het mooiste geval zal daarom een lokaal persoon de verantwoordelijkheid van 

het project vanaf het begin af aan dragen en aansturen. Als dit niet het geval is zal de 

continuïteit van het project bewaakt moeten worden door uiteindelijk een gedegen 

‘overdracht’ aan de actief, samenwerkende, lokale partij. Het is hierbij van groot belang om 

tijdens de gehele samenwerkingsperiode, de lijnen tussen de verschillende actoren zo kort 

mogelijk te houden, zodat er directe communicatie kan plaatsvinden met de betrokken 

partijen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Het doel is om uiteindelijk een 

zelfstandig functionerend, lokaal ontwikkelingsproject te hebben staan.  

 

Sleutelwoorden: kleinschalig, empowerment (versterking), duurzaamheid, continuïteit, 

zelfvoorzienend/-redzaam, draagvlakversterking, educatie, voorlichting, informatieoverdracht, 

vraaggericht werken, aansluiting, lokale gemeenschap, samenwerking, monitoren, directe 

communicatie, overdracht, ontwikkelingsproject.  
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2. Samenwerkingsverbanden lokale projecten (NGO’s) 

 

2.1 The Friends Foundation (NGO, Ghana)  

2.1.1 Inleiding 

Het lokale project van The Friends Foundation (Non-gouvernementele Organisatie) in Ghana is de 

directe aanleiding geweest voor de oprichting van The Dreams in Africa Foundation. Dit omdat Noor 

van Hout (oprichtster van deze stichting) namelijk een jaar lang (januari 2009 t/m januari 2010) heeft 

gewoond en gewerkt in de traditionele gemeenschap van Klikor-Agbozume, een ruraal, 

onderontwikkeld gebied (Volta Regio) in het zuidoosten van Ghana.  

Als coördinator van het weeshuis; “Friends Children’s Home and Orphanage”, onderdeel van The 

Friends Foundation, heeft zij nauw samengewerkt en -geleefd met de kinderen en medewerkers van 

het weeshuis en de bijbehorende school en werd zij tegelijkertijd opgenomen door de mensen in de 

lokale gemeenschap. Deze unieke, indrukwekkende en vooral leerzame ervaring heeft ervoor 

gezorgd dat zij voor altijd verbonden zal blijven met deze mensen en kinderen. 

2.1.2 Achtergrond 

Ghana ligt in West-Afrika, aan de Golf van Guinee. Het land heeft ongeveer 19 miljoen inwoners, 

waarvan het overgrote deel onder de armoedegrens leeft. Ghana is dus nog steeds een 

ontwikkelingsland. 

The Friends Foundation (www.friendsfoundation-ghana.com) is opgericht in 1993 en wordt geleid 

door een Ghanese pastor/ projectmanager. Met behulp van zijn vrouw en enkele lokale 

medewerkers wordt er opvang, ondersteuning en educatie geboden aan kwetsbare, 

hulpbehoevende (wees)kinderen en hun families.  

Het weeshuis, in het kort genaamd; “Friends Home” en de school, genaamd; “El Shaddai 

International School Complex”, in het kort “El Shaddai”, vormen gezamenlijk The Friends Foundation. 

In het weeshuis worden gemiddeld 35 kinderen in de leeftijd 0-21 jaar opgevangen, die om 

verschillende redenen (denk aan overlijden van ouder(s), kinderarbeid, verwaarlozing, kinderhandel, 

armoede etc.) niet bij hun ouders of familieleden kunnen wonen. Zij worden hier voorzien in de 

belangrijkste levensbehoeften, zoals onderdak, eten en verzorging. Daarnaast worden zij opgevoed 

en ondersteund in hun weg naar volwassen-/ zelfstandigheid, volgens belangrijke Ghanese waarden 

en normen (gebaseerd op de Christelijke geloofsovertuiging) en worden gestimuleerd in het 

verwerven van beroepsvaardigheden, doormiddel van educatie. De kinderen van het weeshuis 

volgen dus allemaal les op de school, El Shaddai. Dit is een basis- en (gedeeltelijke) middelbare 

school, waar in totaal bijna 600 kinderen uit Klikor en aangrenzende plattelandsdorpen, scholing 

genieten. Het nieuwe schoolcomplex is in samenwerking met Stichting Bouwen 

(www.stichtingbouwen.nl) en Stichting Plan Afrika (www.stichtingplanafrika.nl), in zijn geheel (3 

schoolgebouwen, kantine en toiletgebouw) afgerond en opgeleverd in januari 2010. 

 

 

http://www.friendsfoundation-ghana.com/
http://www.stichtingbouwen.nl/
http://www.stichtingplanafrika.nl/
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2.1.3 Werkzaamheden/ activiteiten 

In 2009 is er veel veranderd en verbeterd ten aanzien van het beleid (vernieuwende 

ontwikkelingsplannen/-projecten, personeel- en ouderbeleid) en de huisvesting van het weeshuis en 

de school. Maar door de uitbreiding van het project en tegelijkertijd de afhankelijkheid van niet-

structurele donaties uit het Westen, heeft het project constant te kampen met financiële- en 

personeelstekorten, wat ontwikkeling en herstructurering in de weg staan. Dit betekent tevens dat er 

niet voldoende capabele en geschoolde medewerkers kunnen worden aangetrokken, waardoor er 

geen goed functionerend team staat, die het project draaiende houdt. Zowel het weeshuis als de 

school staan of vallen met de aanwezigheid van de projectmanager, waardoor het voortbestaan 

hiervan aan een zijde draadje hangt. Reorganisatie en personeelstraining zijn dus noodzakelijk, 

waardoor de kwaliteit van opvang, zorg en onderwijs verbeterd kan worden. De komende twee jaar 

zal hieraan worden gewerkt.  

Concreet wordt eraan de volgende activiteiten (projecten) gewerkt, om The Friends Foundation 

zelfvoorzienend/ -redzaam te maken:  

- de Farm (land-/tuinbouw); Op totaal 8 verschillende stukken bouwland worden gewassen (maïs, 

cassave, bonen, pinda’s en groenten) verbouwd, die het weeshuis van eigen voedsel en inkomsten 

voorziet. In de toekomst wordt de farm eventueel uitgebreid met veeteelt. Daarnaast is brandhout 

ook een belangrijk product van het land om te kunnen koken; 

- de Kentey weverij; De kinderen van het weeshuis leren het meest traditioneel beoefende vak van 

de Volta Regio. Het weven van fijne zijde tot traditionele, luxe stoffen, die op de lokale markt 

verkocht kunnen worden en kunnen dienen als exportproduct met behulp van internationale 

contacten naar Amerika en Europa;  

- de Bakkerij; Met de aanschaf van een eigen oven kan er gezorgd worden voor broodconsumptie 

onder de weeskinderen wat een uitbreiding van hun voedselpatroon betekent, omdat brood (luxe 

product) normaal gesproken te duur is. Daarnaast kan het voor inkomsten zorgen, doormiddel van 

de verkoop van brood en cake in de schoolkantine (geleidt door de vrouw van projectmanager);  

- de Credit Union (microkredietverstrekking); Aan de hand van lokale contributie en sponsoring + 

rente, wordt er een spaarmogelijkheid geboden en worden microkredieten verstrekt, zodat de 

kinderen in het weeshuis en de mensen in de gemeenschap iets op kunnen bouwen door te 

investeren in de toekomst. 

Noor is sinds januari 2010 tevens actief als algemeen bestuurslid van The Friends Foundation, waarin 

zij met name een adviserende en ondersteunende functie vervuld, door middel van direct contact 

met de projectmanager in Ghana. 
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3. Fondsenwerving 

 

3.1 Inleiding 

The Dreams in Africa Foundation is financieel grotendeels afhankelijk van sponsoren en donateurs. 

De noodzakelijke middelen worden verworven door het benaderen van bedrijven, fondsen, 

instellingen, familie en vrienden. Daarnaast heeft de stichting twee programma’s ontwikkelt gericht 

op particulieren, die helpen bij het verwerven van sponsorgelden: 

 Vrijwilligersprogramma: Let’s go Ghana! 

 Financiële adoptieprogramma 

Alle sponsoren en belangstellenden worden middels de website, een nieuwsbrief of via e-mail op de 

hoogte gehouden over de ontwikkelingen van de projecten, waar zij hun bijdrage aan leveren, zodat 

volledig transparant is wat er met hun inzet gebeurt. 

 

3.2 Programma’s 

3.2.1 Vrijwilligersprogramma 

Dit is een vrijwilligersprogramma die mensen uit Europa, Canada en Amerika met lokale projecten 

(Niet-gouvernementele Organisaties) in ontwikkelingslanden verbindt. Met dit programma wordt er 

aan ontwikkelingsstimulering gewerkt op micro-, meso-, en macroniveau: 

1. Microniveau: De persoonlijke ontwikkeling (zelfbeeld, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen etc.) 

van de vrijwilliger wordt gestimuleerd, doordat hij/zij de uitdaging met zichzelf aangaat. 

Tijdelijk je vertrouwde omgeving achterlatend, nieuwe gebieden exploreren, grenzen 

verleggen en geheel zelfstandig in een totaal andere wereld (cultuur) dan je gewend bent 

leren leven, vraagt om flexibiliteit, incasserings- en aanpassingsvermogen.  

2. Mesoniveau: Tegelijkertijd zal het programma bijdragen tot de ontwikkeling en 

empowerment (versterking) van mensen in (rurale) onderontwikkelde gebieden door lokale 

projecten (NGO’s) praktische hulp en financiële steun te bieden. 

3. Macroniveau: Tenslotte wordt er samengewerkt aan een ‘betere’ wereld, door middel van 

intercultureel/ internationaal netwerken en mondiale kennisoverdracht. Met de visie dat we 

niet alleen Nederlander of Engelsman, Europeaan of Amerikaan zijn, maar ook mensen van 

de Wereld, willen we mensen bewust en alert maken van de verbinding die er bestaat tussen 

mensen van verschillende culturen, landen en continenten in de wereld en dat bedoeld of 

onbedoeld, zowel positief als negatief, invloed op elkaar wordt uitgeoefend. Mensen, vooral 

jongeren, worden gestimuleerd om verder te kijken dan hun eigen landgrenzen en zich meer 

betrokken en verantwoordelijk te voelen voor de omstandigheden in (minder ontwikkelde) 

buurtlanden en continenten.  

 

Alle informatie over het vrijwilligersprogramma en de verschillende mogelijkheden is te vinden in de 

“Informatiebrochure: Let’s go Ghana!” (Engels geschreven) in Bijlage 1. 
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3.2.2 Financieel adoptieprogramma 

Dit adoptieprogramma heeft als doel ieder kind, dat om verschillende redenen (denk aan overlijden 

van ouder(s), kinderarbeid, verwaarlozing, kinderhandel, armoede etc.) niet bij zijn/haar ouders of 

familieleden kan wonen, een eerlijke kans op een betere toekomst te geven. Doormiddel van 

financiële ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging, educatie en/of medische zorg, 

worden de kinderen gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling.  

De binnenkomende adoptie- en sponsorgelden, vanaf € 20,- per maand, komen direct ten goede aan 

de kinderen van het weeshuis Friends Children’s Home and Orphanage (oftewel Friends Home) in 

Ghana (meer informatie hierover vindt u onder het tabblad; Projecten – Ghana; “The Friends 

Foundation”). Uw hulp maakt een verschil voor hun toekomst! 

Adoptiekinderen 

Het weeshuis Friends Home heeft op dit moment de zorg en verantwoordelijkheid van 33 kinderen 

op zich, 8 meisjes en 25 jongens in de leeftijd van 5 – 21 jaar, die allemaal uw steun even hard nodig 

hebben. Omdat wij geen onderscheid willen maken tussen de kinderen, zou u één of meerdere (naar 

eigen keuze) kind(eren) toegewezen krijgen. U kunt wel aangeven of u een kind in de 

leeftijdscategorie van 0 – 12 jaar wilt adopteren of een jongere/ adolescent van 12 – 21 jaar.  

Opmerkingen:  

1. Het leven voor de adolescent is (logischerwijs) duurder dan voor een jonger kind en de adolescent 

zal al meer op zijn eigen benen moeten leren staan door zijn eigen geld te verdienen. Het zelfstandig 

voorzien in eigen levensonderhoud door de adolescenten wordt gestimuleerd met het ‘Kentey-

weaving’ project vanuit het weeshuis, maar is naast een studie (Senior Secondary School), waar zij in 

een dure ‘boarding house’ (campus) moeten verblijven, een bijna onmogelijke opgave.  

2. Achtergrondinformatie over de kinderen zal in vertrouwen en in eventueel overleg met het kind 

(wanneer het kind oud genoeg is) worden verstrekt aan de adoptieouders. Er kan contact met het 

kind worden gelegd en worden onderhouden via correspondentie.   

3. Een kind of kinderen kunnen op verschillende manieren worden geadopteerd; door  een individu, 

maar ook gezamenlijk met vrienden, familie, via de vereniging of samen met collega’s bijvoorbeeld. 

In Bijlage 2 vind u het Aanmeldingsformulier: Financieel Adoptieprogramma.  

 

3.3 Sponsorwervingsactiviteiten 

Er zijn verschillende manieren en mogelijkheden om de Stichting te steunen: 

3.3.1 Webwinkel 

In de wereld-/ webwinkel zijn traditionele, unieke (woon)accessoires en cadeaus “Uit en voor 

Afrika!” te koop, waarvan 100% ten goede komt aan de lokale projecten. Daarnaast kunnen er 

prachtige Afrikaanse afbeeldingen, naar eigen keuze (portret, straatbeeld, vergezicht, dier) worden 
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besteld, die als ansichtkaart, foto of schilderij worden verkocht. Daarnaast bieden unieke 

handgemaakte olielampjes van gerecycled blik. Twee vliegen in 1 klap:  

1. Gezellig licht op het terras of in de tuin.  
2. Een kwetsbaar weeskind naar school! 

 
3.3.2 Vrienden 

Alle geïnteresseerden en betrokkenen bij het werk van The Dreams in Africa Foundation nodigen wij 

uit om ‘Vriend’ te worden van onze stichting. Hiermee wordt het werk en de instandhouding van The 

Dreams in Africa Foundation gesteund. Voor een bijdrage vanaf € 5,- per maand heten wij mensen 

graag welkom als vriend en vaste begunstiger. 

3.3.3 Financiële adoptie  

Betrokkenen kunnen er tevens voor kiezen om een ‘kind te adopteren’. Dit houdt in dat een 

(wees)kind financiële ondersteuning kan worden geboden op het gebied van persoonlijke verzorging, 

educatie en/of medische zorg, waarmee het kind wordt gestimuleerd in zijn/haar algemene 

ontwikkeling en wordt geholpen in zijn weg naar een betere toekomst. Vanaf slechts € 20,- per 

maand kan een kind worden geadopteerd en gesteund.  

3.3.4 Materiele sponsoring 

Wij nodigen iedereen uit om zijn diensten en producten zonder tegenprestatie aan te bieden. De 

bestuursleden en vrijwilligers die zich actief inzetten voor de stichting doen dit op geheel vrijwillige 

basis en worden hier niet voor betaald. 

3.3.5 Giften en sponsoracties 

Mensen kunnen er tevens voor kiezen om een specifiek (onderdeel van een) project financieel te 

ondersteunen. Hier wordt dan een begroting voor opgesteld, zodat de begunstiger/sponsor precies 

weet waar elk dubbeltje aan wordt uitgegeven. Deze begroting kan tevens dienen als richtlijn voor 

een georganiseerde sponsor-/ inzamelingsactie. 
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4. Inkomsten en uitgaven 

 

4.1 Inkomsten 

4.1.1 Vrienden/vaste donateurs 

The Dreams in Africa Foundation heeft eind 2012; 9 vrienden/ vaste donateurs. Dit aantal hopen wij 

in de toekomst te vergroten.  

4.1.2 Adoptieouders 

The Dreams in Africa Foundation heeft eind 2012; 13 adoptieouders, die een structurele 

maandelijkse bijdrage doneren aan een kwetsbaar (wees)kind in Ghana.  

4.1.3 Materiële sponsoring 

In de afgelopen jaren 2010, 2011 en 2012 heeft The Dreams in Africa Foundation diensten en 

producten ontvangen van bedrijven, winkels, sportclubs en particulieren. 

4.1.4 Eenmalige giften 

The Dreams in Africa Foundation ontvangt vrij veel eenmalige giften van betrokken particulieren en 

bedrijven.  

4.1.5 Sponsoracties 

Met behulp van sponsoracties zoals; “Ghanaar school”, “Red het weeshuis”, “Women shop for 

Women”, “Ghana jongerenreis in 2012” en de “Nijmeegse 4-daagse sponsorloop”, wordt er veel 

sponsorgeld verzameld.  

4.1.6 Webwinkel 

Eind 2011 zijn er in totaal 200 olielampjes verkocht. Met aftrek van de investering (aanschaf + 

verzendkosten van Ghana naar NL) = 210,- euro was de opbrengst 950 – 210 = 740,- euro.  

 

4.2 Uitgaven 

4.2.1 The Friends Foundation 

Op dit moment komt nog meer dan 95% van de opbrengsten ten goede aan het kindertehuis van The 

Friends Foundation (NGO, Ghana); The Friends Children’s Home and Orphanage genaamd. De gelden 

worden besteed aan: 

- Nieuwe voorzieningen en gebouwen voor het kindertehuis; 

- Zelfvoorzienende projecten; zoals Kentey weven, landbouwprojecten en mango project; 

- Schoolgeld, uniform en materialen voor de kinderen en jongeren; 

- Verzorging van de kinderen en jongeren (zoals kleding, zeep etc.). 
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4.2.2 Website 

De jaarlijkse kosten voor de domeinnaam + webhosting van de website; www.dreamsinafrica.org zijn   

94,45 Euro. 

4.2.3 Kamer van Koophandel 

The Dreams in Africa Foundation betaalt jaarlijks een bijdrage voor inschrijving van 26,64 Euro. 

4.2.4 Bankkosten 

De bankkosten bij de ABN Amro bank voor de Stichting bestaan uit: 

- Maandbijdrage (aanhouden van de rekening);  1,25 Euro 

- Overschrijvingskosten per keer naar Ghana;   5,50 Euro  

Elke maand worden de bijgeschreven inkomsten (sponsorgelden) overgemaakt naar Ghana. Dus in 

totaal worden er 12 overschrijvingen per jaar gedaan. De bankkosten zijn relatief erg laag. 

 

4.3 Financiële jaarrekeningen 

Voor de daadwerkelijke overzichten van de inkomsten en uitgaven van The Dreams in Africa 

Foundation van de afgelopen jaren wordt er verwezen naar de jaarrekeningen 2010, 2011 en 2012.  

 

 

  

http://www.dreamsinafrica.org/
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5. Resultaten en doelstellingen  

       

5.1 Resultaten 

De belangrijkste resultaten van het eerste jaar 2010 en het afgelopen jaar 2011 van The Dreams in 

Africa Foundation zijn hieronder op een rij gezet: 

1. Met behulp van de Ghanaar school sponsoractie zijn 3 jongeren, die in het laatste jaar van  

Senior Seconday School (middelbare school) zaten gesponsord; zij hebben in mei 2011 hun 

diploma weten te behalen!  

2. Met de opbrengst van Hein van Hout’s verjaardag is er een nieuwe waterput aangelegd voor 

het weeshuis; de mensen van het dorp maken hier ook vaak gebruik van, omdat het volgens 

hen het meest verse en lekkerste water is in de omgeving. 

3. Met de sponsoractie Red het weeshuis, is een nieuw verblijf voor de meisjes in het weeshuis 

gerealiseerd, die voldoet aan de normen van de overheid. 

4. Met een donatie van dietistenpraktijk Vitasens is geinvesteerd in de landbouw, waar 

gewassen op worden verbouwd voor eigen consumptie van het weeshuis. Daarnaast is er 

gestart met een mangoproject; tevens voor de verkoop om het weeshuis zelfvoorzienend te 

maken. 

5. De kledingmarkt Women shop voor women was tevens een groot succes! Hiervan is de 

opbrengst besteed aan een studieruimte plus inrichting, badhokken en een watertank. 

6. Er zijn tot nu toe 11 (van de 35) kinderen uit het weeshuis financieel geadopteerd; waarvan 4 

kinderen van basisschoolleeftijd en 7 jongeren van middelbare school leeftijd (Senior 

studenten). Dankzij de maandelijkse bijdragen van hun adoptieouders (sponsors) worden 

deze kinderen gesteund in hun algemene ontwikkeling en kunnen naar school! 

7. We hebben tot nu toe 9 vrienden, die een vaste bijdrage per maand doneren en een 

belangrijke bijdrage leveren aan het werk en voortbestaan van onze Stichting in zowel 

Nederland als Ghana.   

8. In samenwerking met de Nederlandse Stichting Via-passie, organiseren we een jongerenreis 

naar Ghana in de zomer van 2012. Er hebben zich 20 jongeren aangemeld, die zich op dit 

moment actief inzetten voor de sponsorwerving van een nieuw kinderdagverblijf/ weeshuis 

en voortzetting van het mangoproject in Ghana. Na de reis zullen de jongeren werken aan 

draagvlakverbreding in Nederland doormiddel van voorlichting en het werven van 

adoptieouders. In ruil voor hun inzet zullen zij een subsidie ontvangen van Dare2Go. Deze 

organisatie werkt mee aan de milleniumdoelen voor 2015 (www.millenniumdoelen.nl). 

Hieronder tevens een korte opsomming van de resultaten van 2012: 

1. Met het verjaardagsfeest van mijn vader in combinatie met het 30-jarige huwelijksfeest van 

mijn  ouders is er een mooi bedrag van 1.850,- Euro verzameld voor de bouw van het nieuwe 

kindertehuis. 

2. Daarnaast hebben de jongeren van de groepsreis naar Ghana in juli van dit jaar dubbel en 

dwars hun streefbedrag van 7.500,- Euro gehaald. Deze opbrengsten zijn tevens naar de 

bouw van het nieuwe kindertehuis gegaan en de mangoboom plantage. De reis op zich was 

ook zeer geslaagd en een geweldige ervaring voor ons allen!  

http://www.millenniumdoelen.nl/
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3. Hein van Hout heeft zich weer kranig staande gehouden tijdens de Nijmeegse 4-daagse 

sponsorloop met een opbrengst van 1.660,- Euro. Hier zal in overleg met de projectmanager 

in Ghana een goed doel voor worden aangewezen. 

4. Daarnaast is er na een kort bezoek van Paul Hirschel en Caroline Dessing van Stichting Julia 

aan The Friends Foundation in Ghana  een mooi bedrag van 1.500,- Euro gedoneerd voor het 

schoolgeld van een aantal Senior Secondary School studenten. 

5. Met ditzelfde doel is na een presentatie over onze Stichting eenzelfde bedrag van 1.500,- 

Euro gedoneerd door het Udens College. 

6. Ons vrijwilligersprogramma: “Let’s go Ghana!” begint zijn vruchten ook af te werpen met de 

eerste 4 vrijwilligers dit jaar voor The Friends Foundation: Eva Relou, Suzanne Haus, Anja de 

Boer en Susan Hijmans. Anja en Susan hebben naast hun inzet  in Ghana ook nog zelfstandig 

een sponsoractie onder familie en vrienden gehouden met het bijzonder mooi  eindbedrag 

van 2.100,- Euro. Dit zal tevens ten goede komen aan schoolgeld voor de jongeren in Senior 

Secondary School. Eva heeft samen met haar familie besloten om een jongere van het 

kindertehuis financieel te adopteren en daarmee maandelijks te ondersteunen in zijn school.  

7. Daarmee  worden in totaal nu 14 kwetsbare kinderen/jongeren van The Friends Foundation 

financieel structureel ondersteund door onze adoptieouders. 

8. We hebben nog steeds hetzelfde aantal vrienden (9) als vorig jaar, die onze dagelijkse 

werkzaamheden met 5,- Euro per maand steunen.  

 

 

5.2 Doelstellingen 

5.2.1 Inleiding 

De doelen voor de komende periode zijn afhankelijk van de ambities en de activiteiten, waar de 

stichting zich op wil focussen de komende tijd. De belangrijkste pijlers voor de stichting zijn het 

vergroten van de naamsbekendheid en sponsorwervingsactiviteiten, doormiddel van; 

- samenwerkingsverbanden met andere stichtingen en organisaties; 

- het binden van scholen en bedrijven; 

- structurele inkomsten van vrienden en adoptieouders; 

- en de jongerenreis naar Ghana. 

Aangezien het vrijwilligersprogramma; Let’s go Ghana nog niet voldoende van de grond is gekomen is 

The Dreams in Africa Foundation een samenwerking aangegaan met twee andere Nederlandse 

stichtingen; Via-passie en Dare2go. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het organiseren van een 

jongerenreis naar Ghana met behulp van subsidie(S-bos) van de overheid. De eerste reis zal in de 

zomer van 2012 van start gaan. Na evaluatie zal worden besloten of er een nieuwe reis kan worden 

georganiseerd en of dit een terugkerende activiteit zal worden van The Dreams in Africa Foundation. 

Aan de hand van deze evaluatie met de organisatoren, jongeren en begeleiders is er besloten dat er 

niet nogmaals zal worden samengewerkt met Dare2go, aangezien het subsidietraject te veel haken 

en ogen blijkt te hebben en de begeleiding hierin als teleurstellend is ervaren door de jongeren en de 

organisatie. Stichting Via-Passie en The Dreams in Africa Foundation hebben vanwege andere 

redenen (aantal aanmeldingen en de werkonzekerheid van Noor) afgezien van een reis in 2013. Er is 
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een mogelijkheid dat er in 2014 wel weer een reis wordt georganiseerd. De jongeren waren over het 

algemeen zeer positief over hun ervaringen en de reisorganisatie in Ghana.  

Daarnaast zal worden gekeken of het vrijwilligersprogramma; Let’s go Ghana, ondergebracht kan 

worden bij een andere Nederlandse stichting, die het uitzenden van vrijwilligers (jongeren) als hun 

hoofdactiviteit hebben. Aan de hand hiervan is besloten om zelfstandig verder te gaan met ons eigen 

vrijwilligersprogramma; “Let’s go Ghana!” de komende tijd. Met behulp van het netwerk van 

Stichting Meet Kate en Stichting Via-Passie. Andere organisaties blijken te commercieel of niet te 

werken volgens onze visie. 

5.2.2 Korte termijn doelen  

Voor 2013: 

ANALYSE Doelstellingen 

Specifiek 1. Meer naamsbekendheid 
2. Meer vaste donateurs (vrienden/ adoptieouders) 
3. Scholen en bedrijven binden 
4. Samenwerkingsverbanden aangaan met andere stichtingen/ NGO’s 
5. Jongerenreizen organiseren  
6. Draagvlakverbreding voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland 
7. Meer transparantie 
8. Meer internationale bekendheid en sponsors werven 

Meetbaar 1. Meer mensen zijn bekend met The Dreams in Africa Foundation 
2. Min. 5 nieuwe vrienden en 5 nieuwe adoptieouders 
3. 2 scholen en 2 bedrijven binden 
4. In samenwerking met Stichting Meet Kate vrijwilligers uitzenden via ons 

vrijwilligersprogramma “Let’s go Ghana!” en andere initiatieven 
(sponsorwerving).  

5. In samenwerking met Via-passie  1 jongerenreis per jaar organiseren. 
6. Na traject jongerenreis (presentaties + sponsorwerving) inzetten op 

scholen, evenementen en in persoonlijke netwerken (familie, vrienden, 
verenigingen etc.); 10 dagen in een half jaar na terugkomst uit Ghana. 

7. Mogelijkheid tot inzage jaarrekeningen en beleidsplan  
8. 5 sponsoren uit het buitenland (Amerika, Canada, Duitsland) 

Aanpak - Een ambassadeur (BNN’er) zoeken 
- Nieuwsbrief versturen om de 3 maanden (per kwartaal) 
- Sociale media inzetten (Facebook, Twitter) 
- Scholen en bedrijven benaderen  
- Voorlichting/ presentaties geven op scholen, bedrijven 
- Eerste jongerenreis zomer 2012 evalueren met Via-passie en evt. nieuwe 

plannen maken voor een tweede reis in 2013 
- Jongeren/ vrijwilligers inzetten bij sponsorwervingsactiviteiten, 

voorlichting en presentaties 
- Jaarrekeningen en beleidsplan beschikbaar maken op de website  
- Weblog op de website plaatsen 
- Folder/ nieuwsbrief in het Engels vertalen en verspreiden 

Tijdsgebonden De deadline voor het bereiken van de gestelde doelen zijn 31 december 2013 
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Uitleg doelen: 

1. De inzamelingsactie voor de jongerenreis (300,- euro per deelnemer= 20x 300 = 6000,- euro) 

wordt gehaald. Hiervan wordt een zichtbare investering gedaan bij het ontwikkelingsproject 

in Ghana, zodat de jongeren het resultaat van hun inzet kunnen zien. Is gehaald. 

 

2. Doormiddel van het vrijwilligersprogramma streven we ernaar dat minimaal 5 nieuwe 

kinderen/jongeren financieel worden geadopteerd en 5 nieuwe vrienden van de stichting 

worden geworven per jaar. 

3./4. Er wordt contact gelegd met mensen en organisaties voor eventuele nieuwe mogelijkheden   

tot sponsorwervingsactiviteiten, zoals; scholen, bedrijven en met andere particuliere initiatieven. 

Met behulp van de naamsbekendheid van Stichting Meet Kate, Stichting Via Passie en de 

jongerenreis gaan we ons vrijwilligersprogramma; “Let’s go Ghana!” zelfstandig voortzetten. 

5.  De Ghana jongerenreis wordt goed voorbereid, georganiseerd en een succesvolle ervaring 

voor zowel jongeren als de begeleiders. Dit wordt gemeten aan de hand van een evaluatie. 

6. De jongeren houden zich aan de richtlijnen van het na traject van Dare2go. Hiervoor wordt 

een contract getekend door de jongeren, waarin wordt vermeld wat de inzetverplichting is 

(10 dagen binnen een half jaar na terugkomst) en wat ervan hen wordt verwacht ten aanzien 

van draagvlakverbreding van ontwikkelingssamenwerking in Nederland.   

 

7. De jaarverslagrekeningen van afgelopen jaren en de meest recente versie van het 

beleidsplan wordt openbaar gemaakt op onze website. 

 

8. Doormiddel van opgedane contacten in het buitenland hopen we tevens internationale 

sponsors te werven. 
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6. Afspraken en organisatie 

  

6.1 Actieplan 

In het onderstaande actieplan staan de activiteiten gespecificeerd die nodig zijn om de bovenstaande 

gestelde doelen te behalen. 

Pijler 
(aandachtsveld) 

Activiteiten Verantwoordelijk 
persoon 

Tijdsbestek: 
begin 

Tijdsbestek: 
einde 

Middelen/ 
uren 

Naamsbekendheid Een ambassadeur (BNN’er) 
zoeken 

Noor van Hout + 
bestuursleden 

2013 onbepaald Mails en 
gesprekken 
afh. van de 
mogelijkheden  

Nieuwsbrief in NL en EN 
versturen (per kwartaal) 

Noor van Hout 
(NL) + Mieke van 
Hout (EN) 

2013 onbepaald Format 
nieuwsbrief/ 8 
uur per 
kwartaal 

Sociale media update 
(Facebook, Twitter) 

Noor van Hout 2013 onbepaald Accounts/ 2 
uur p/w 

Voorlichting/ presentaties 
op scholen, bedrijven 

Noor van Hout + 
bestuursleden 

2013 onbepaald Powerpoint 
presentaties/ 
40 uur p/j 

Jongeren/ vrijwilligers 
inzetten voorlichting en 
presentaties 

Noor van Hout + 
George Smeets 

2013 onbepaald Ppt’s, mond 
op mond/  
6 mnd. p/j 

Website en weblog updaten Noor van Hout 2013 onbepaald 12 uur p/m 

Samenwerking Via-passie 
reizen  

Noor van Hout,  2014 onbepaald 8 uur p/w 

Sponsorwerving Promotie via website, 
nieuwsbrief, (sociale) media, 
folders etc. 

Noor van Hout 2013 onbepaald Via internet, 
mond op 
mond / 8 uur 
p/m 

Jongeren/ vrijwilligers 
inzetten  

Noor van Hout 2013 onbepaald Vergunningen 
etc./ 8 uur per 
kwartaal 

Scholen en bedrijven 
benaderen  

Bestuursleden 2013 onbepaald 8 uur per 
kwartaal 

Vrijwilligersprogramma 
leiden 

Noor van Hout 2013 onbepaald 4 uur per 
week 

 

6.2 Organisatie 

Aangezien de voorzitter van de stichting voor een groot deel van het jaar in Afrika (Ghana) verblijft, 

kan zij een duidelijke vinger aan de pols houden bij de lokale projecten die worden ondersteund. Via 

de e-mail, de website en Skype wordt nauw contact gehouden met de bestuursleden in Nederland 

om hen te informeren en op de hoogte houden van de situatie in Ghana. Andersom wordt er 

overlegd over de lopende activiteiten van de stichting in Nederland, alvorens er besluiten worden 

genomen.  

Er vindt jaarlijks een jaarvergadering plaats, waarbij het gehele bestuur bij elkaar komt om de 

jaarrekening van het voorgaande jaar te bekijken en goed te keuren. In deze vergadering worden de 

huidige activiteiten van de stichting besproken en nieuwe plannen en afspraken gemaakt voor de 

komende periode (half jaar/jaar). Naast de jaarvergadering wordt er tevens een 

voortgangsvergadering gehouden, waarbij de huidige activiteiten van de stichting worden 
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geëvalueerd. Wanneer de voorzitter hierbij niet aanwezig kan zijn, wegens haar werkzaamheden in 

Afrika, zal algemeen bestuurslid; Laurens Steenbekkers, haar  taak en functie als voorzitter 

overnemen.   

Het financiële jaaroverzicht (eerste 2010/2011/2012) zal op de website van The Dreams in Africa 

Foundation ter inzage komen te staan.  
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Bijlage 1: Informatiegids Vrijwilligersprogramma 

 

 

 

Information Guide 

2011/2012 

     A volunteer program of

 

http://www1.ocn.ne.jp/~infinite/PeacePath_Flags_Data/GhanaF.gif
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Introduction 

 

‘Let’s go Ghana!’ is a volunteer placement program of The Dreams in Africa Foundation, a 

Dutch foundation. The main aim of The Dreams in Africa Foundation,  is to support local 

development projects and initiatives.  

 

‘Let’s go Ghana!’ is designed to link people from Europe to local NGO projects in developing 

country; Ghana (West Africa). Simultaneously, the program seeks to promote self-

sustainability, empowerment and development by providing practical support and financial 

assistance to local projects. Once they are able to generate a sufficient income, local 

initiatives have the capacity to support and empower people in the community to achieve a 

higher standard of living. Finally, “Let’s Go Ghana!” recognizes education as an integral 

component of development. Therefore, the program focuses on the stimulation and 

improvement of educational opportunities for the poor, vulnerable and needy people in these 

communities.    

When you are interested to do volunteer work abroad, we invite you to read this Information 

Guide and hope it will provide greater insight into the program, the local project in Ghana, 

and possibilities for volunteer work. 

You can contact us for questions any time. 

On behalf of  

 

Noor van Hout 

Chair person 
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1. About the program “Let’s go Ghana!” 

 

1.1 An innovative way of working 

The Dreams in Africa Foundation is not a commercial organization, like other volunteer 

exchange organizations/programs. So, we do not aim to generate a profit – but to improve 

the well-being of people in the communities abroad. This would not be possible without 

direct cooperation with our partner organization in Ghana; The Friends Foundation (NGO). 

That is the reason that ‘Let’s go Ghana!’ is a non-profit, innovate volunteer exchange 

program. 

‘Let’s go Ghana!’ works in such a way that your contact person (from The Netherlands) is 

directly linked to the local project in Ghana.  Your contact person will help you prepare for 

the trip so that you know what expect of the culture, living environment and working 

conditions in Ghana. In addition, she will assist you with making the necessary arrangements 

before departure including; obtaining your passport, visa application, vaccinations, flight 

ticket, health and travel insurance, money issues etc.   

The contact person will review your interests, skills and educational background (submitted 

through application form and curriculum vitae).  Subsequently, she will convey your 

preferences (e.g. length of stay, type of work you would like to do, expectations, etc) to the 

local project staff in Ghana. Through this collaborative process, an individualized ‘voluntary 

work plan’ will be designed specifically for you. Your personalized plan will be discussed with 

you before departure and upon arrival in Ghana. Of course, this plan can always be changed 

according to your wises or the needs of the project at the time.                

Advantages of the “Let’s go Ghana!” volunteer program: 

 You pay less money than you would with a commercial organization such as  Travel 

Active, Work Abroad, Activity International etc.; 

 With the exception of a small cost to sustain the program, the money paid by each 

volunteer goes directly The Friend’s Foundation (NGO) in Ghana. After  covering 

boarding/lodging expenses for the volunteer, the remainder of the money is used to 

support the local developing projects as well as to develop education programs for 

Orphans and Vulnerable Children (OVC) and other needy people in the community; 

 Throughout your stay in Ghana, you will have direct communication with your contact 

person from the Netherlands. Your contact person will keep you informed of any 

updates or important information; 

 The project staff in Ghana will be informed in advance about your personal information, 

preferences, wishes, date of arrival and the length of stay; 

 If any questions or concerns arise throughout your stay in Ghana that cannot be 

resolved on your own, the contact person can intervene and act as a mediator between 

you and the local people/ authorities.   

 

1.2 Mission 

‘Let’s go Ghana!’ is a volunteer placement program designed to link people from Europe to 

local projects (Non-Governmental Organizations) in developing countries. At the same time, 
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the program will contribute to the development and empowerment of people in rural 

communities through practical help and financial support of these local projects.   

 

1.3 Aim  

 ‘Let’s go Ghana!’ works to select and link volunteers to projects (NGOs) in developing 

countries via a contact person who is directly connected to the various organizations. Using 

this method, more money will reach and remain where development is most needed. Hereby, 

the aim of the new initiative is; to support local projects (NGOs) in developing countries and 

help them achieve self sustainability and independence. 

 

1.4 Procedures 

After reading the Information Guide, you can fill out the Registration form (Appendix 1) 

enclosed. The contact person will send this form with your Curriculum Vitae (C.V.) to the 

project manager of the project in Ghana so that a good ‘match’ can be made between your 

abilities and the needs of the project. The project manager will review the work that needs to 

be done at the time and create a job proposal/-description for you on paper. This will be 

reviewed and discussed with you upon arrival at the local project. Once the ‘match’ is made, 

the contact person will provide you with the forms that need to be filled out as well as provide 

you with guidelines and advice for trip preparation. Program costs will be paid after all 

necessary documentation has been processed and at least 2 months before departure. All 

questions and concerns regarding preparations/arrangements before departure will be 

addressed by your contact person.  

Once you arrive in Ghana, the staff members of the local project will become your primary 

form of guidance. They will lead you through your first few days and introduce you to the 

Ghanaian lifestyle and culture. They will make sure that you feel welcome, safe and 

comfortable during the rest of your stay in Ghana. That being said, your contact person will 

remain in contact with both you and the project manager in  order to monitor your stay in 

Ghana. 

 

1.5 Program costs 

Weeks Price p.p. (in Euros)* 

2 weeks 225,- 

4 weeks 395,- 

6 weeks 560,- 

8 weeks 720,- 

From 8 weeks onwards every month 300,- (each extra month) 

* price changes may occur.  
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Notices: 

1.  Currency values are liable to fluctuation without notice. The default currency is the 

Euro.  

2. Details of what program costs cover and what is excluded in the price are outlined 

below. 

3. Remember, this program is 100% non-profit. The program costs cover your board and 

lodging (50%) and the costs of the program (25%), with the remainder (25%) going to 

support the local project (NGO).  

4. Bank account information; 455413401 in the name of The Dreams in Africa 

Foundation stating the volunteers name + “program costs, Let’s go Ghana!”. IBAN: 

NL93ABNA0455413401 / BIC: ABNANL2A 

Included: 

 Airport pick up 

 Transport to the project 

 Accommodation 

 Meals (3x a day) 

 Information guide; Let’s go Ghana! 

 Extra information and tips concerning preparations and stay in Ghana 

 Experienced and permanent contact person 

 Support and guidance from the moment of registration until return back home 

 Certificate (proof of participation) 

 Donation to the project 

 

Excluded: 

 Air ticket (return) 

 Other transport in Ghana 

 Excursions in Ghana 

 Visa application (/-extensions) 

 Vaccinations 

 Health-/Travel insurance 

 Internet-/ phone costs 

 

1.6 Volunteer requirements 

Volunteers must be at least 18 years old to participate in this program. There are no strict 

requirements regarding educational background, but your Curriculum Vitae (C.V.) will be 

examined to determine if you are a good fit for the local project. Prospective volunteers 

should have the following personal characteristics: responsible, independent, self-motivated, 

flexible and adventurous. The minimum length of stay on the project is 2 weeks, but it is 

recommended that volunteers go for a longer period of time if possible. We advise volunteers 

to stay for at least two months in order to develop a good impression of Ghanaian life and to 

make a significant contribution to the project. 
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1.7 Conditions 

1. You are responsible for all the necessary arrangements before departure (passport, 

visa, vaccinations, ticket, health and travel insurance, credit card, cash money etc.); 

2. You will sign a contract stating that neither ‘Let’s go Ghana!’, (including your contact 

person), or The Friends Foundation are responsible, should anything happen to you 

during your stay at the project; 

3. You receive a certificate or testimonial (proof of participation) at the end of your stay 

at the project.  
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2. About the project in Ghana 

 

‘Let’s go Ghana!’ works in collaboration with The Friends Foundation. The Friends 

Foundation, is a locally based, non-political, non-profit and Non- Governmental 

Organisation (NGO). The Foundation is registered under the Ghana Company Code in 1994 

and with the Department of Social Welfare as a charity organization in 1996. It was finally 

recognised and registered as a legal foundation by the Ketu District Assembly in 2008. 

 

2.1 Background 

Evangelist David K.A Kporfor founded The Friends Foundation in 1991 at Avlorto-Klikor. 

During an evangelical mission in the area, the founder realized that a great number of 

children in the project area are orphans or vulnerable children with poor economic 

backgrounds. Consequently, they lack proper care and formal education. Yet, proper care and 

formal education are often said to be the bedrock for socio-economic development in every 

nation.  

Since children are the future leaders of every nation as well as agents of change in the New 

Millennium, they need thorough care to develop their talents. The founder therefore became 

much concerned about these disadvantaged children, hence the formation of the Friends 

Foundation with the assistance of his wife and some concerned members of the community 

to support these children, by providing them with safe home-based care and formal 

education. 

The founder realized that all educational programs and other activities of The Friends 

Foundation can not be sustained without a basic school. So El-Shaddai International School 

Complex was also founded in 1991 to support and assist all programs of The Friends 

Foundation for growth and sustainability. The school was registered in 1996 under Ghana 

Education Service(GES) and with the Registrar Generals Department in 2007 by request of 

the Government of the republic of Ghana.   

 

2.2 Vision 

The Friends Foundation vision is to care and nurture the talents of Orphans and Vulnerable 

Children (OVC) and make their dreams become reality. 

 

2.3 Mission 

The Friends Foundation seeks to promote the general wellbeing of Orphans and Vulnerable 

Children (OVC) in partnership with their families by providing quality institutional care (for 

the most underprivileged ones) and family-based care through foster-caregivers and provide 

protection, attention, quality formal education and employable skills in Agriculture and 

Vocational for the OVC. 
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2.4. Aim 

The Friends Foundation’s overall goal is to assist (extended) families and communities in the 

Ketu South District/ Klikor area in caring for Orphans and Vulnerable Children (OVC) and to 

enhance their living standards, so as to fit into society. We strive to provide the OVC with 

appropriate care, protection, formal education and employable skills, preferably within their 

own families or community.  

In order to achieve this goal, the NGO consists of 3 programs: 

1. Friends Children’s Home and Orphanage; 

2. El Shaddai International School Complex, a basic and junior level high school; 

3. Family and Community Assistance Program. 

 

Since the project was founded in 1991, it has expanded to the extend where the school now 

consists of approximately 500 students and Friends Children’s Home caters for 34 children. 

The family and community assistance program is currently being developed. 

 

2.5 Location 

Klikor-Agbozume is a bigger town in the Volta Region, located around 3,5 hours drive 

Southeast from the capital, Accra. The first part of the journey from Accra is on a good new 

highway, but the last part of the road is bad, what takes more time and is less convenient to 

drive.   

 

            Map of Ghana; The arrow points Klikor-Agbozume. 

2.6 El Shaddai International School Complex 

The Friends Foundation is affiliated to El Shaddai International School Complex at Klikor, 

also founded by David Kporfor. The school started out with one class consisting of 7 students 

but has grown to become a well-known school in the area, consisting of a Nursery, 
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Kindergarten, a Primary School and Junior High School (JHS). All together, El Shaddai has 

around 500 students. A new school building is under construction on the outskirts of Klikor. 

This school has started operating from October 2009. The children living in Friends Home 

attend El Shaddai until they finish the JHS-programme. After passing their JHS exam, they 

will be supported to go and board at Senior Secondary Schools. 

  

Schoolchildren of the Nursery class in El Shaddai         The new school building is in use 

2.7  Friends Children’s Home and Orphanage 

Friends Children’s Home and Orphanage is the name of the home that operates under The 

Friends Foundation. It provides shelter, food and care for the orphans and needy children 

aged 0-18 years. Friends Children’s Home and Orphanage also enables the inmates to receive 

formal education. Around 30 children live in the home permanently and a few additional 

beds are open for children who need short time shelter. Children are placed in Friends Home 

through Social Welfare and application by a parent, relative or carer/guardian. 

Friends Home doesn’t have it’s own building yet, so the children are sleeping in rooms 

around the school compound and in the new ‘boys house’, behind the school. All the boys, 

except for the younger ones, are sleeping in the dormitories of the new house with a 

supervisor (15 beds). Next to the kitchen, in the back of the school compound, there are two 

rooms, one for the older girls (6 beds) and one for the younger children (4 beds). There are 5 

beds in the room where David’s wife sleeps and two rooms are rented in a house on the left 

side of the school, where another 4 boys stay. 

There are two cooking mothers who cook for the children and one supervisor who supervises 

the children. They live in a room in the old orphanage building, opposite the entrance of El-

Shaddai. The cooking mothers also work in the school canteen, selling food to the 

schoolchildren. They do this together with Victoria, David’s wife, who heads the canteen. In 

the morning, before going to school, all the children collect their porridge from the kitchen. 

Lunch is taken during school-break. The evening meal is taken in two groups, the eldest 

children eat apart from the younger ones. Victoria cooks for David, the volunteers and the 

eldest children, Mary cooks for the other children. 
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David and Victoria with all the children of Friends Home and two local staff members. 

Day schedule during the week: 

5.30-6.00 Waking up and self studies 

6.00-7.00 Bathing, dressing, sweeping the bedrooms (+ other chores) 

7.00-7.20 Breakfast 

7.20-7.30 Brushing of teeth and getting ready for school 

7.30-8.15 School starts (morning lesson) (time for volunteers to take their breakfast) 

8.15-8.30 Assemble (singing of national anthem) 

8.30-15.00  School day. Lunch is taken between 13.00 and 13.30 

15.15-15.30    Coming from school, change school clothes to housedress  

15.30-16.30  House chores (grinding maize /cassava, getting firewood, washing, going to 

market etc. children take turns in helping with the dishes etc.)/ Washing of 

cloth + school uniform on Wednesdays.  

16.30-17.30 Playing time 

17.30-18.00 Bathing 

18.00-19.00  Dinner 
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19.30-20.30 Homework  

21.00   Bedtime 

 

Weekends: 

On Saturday morning clothes and bed sheets are being washed. Every child washes his or her 

own clothes but the younger ones (under 10) need assistance with it. 

Saturday afternoon is playing time or, when it is farming season (March-December), the 

children go to help at the farm (sowing, harvesting, weeding etc.) or peel maize or beans at 

the Home. Every two weeks there is one hour of education/counselling/workshop planned 

for the children.  Depending on the subject the children will be divided into groups to take 

part in the lesson or workshop. 

On Sunday morning there is church service in one of the classrooms at school. The project 

manager is a pastor and has his own church with the children, called Seek First Ministries. 

Every one month there is ‘joined service’. This means that different churches in the 

community form a union, where the children can interact with other people from different 

communities. Sunday afternoon is playing time or helping with chores that need to be done. 

Other time during the weekends can be used to clean and organise the children’s rooms or 

undertake activities with the children, like colouring, dancing, playing games, or anything 

else. Now and then, a daytrip to the beach for example is organized. If volunteers develop an 

initiative for a daytrip they are welcome to discuss their plans with the project manager. 
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3. About the work (for volunteers) 

 

3.1 Tasks for volunteers in Friends Children’s Home and Orphanage 

1. The general work in the Home can be done as a ‘children’s care assistant’. This means 

that you guide the children of the Home and supervises their day to day chores and 

activities in the morning, afternoon and evening (outside school hours). For example, 

you guide and assist the little ones (aged under 10) to brush their teeth, sweep, bath, 

dress for school, take breakfast, wash clothes etc. This is to encourage the children to 

live clean lives in a clean environment. Other house chores for all the children are for 

example; peeling or grinding cassava/maize, fetching water, bringing firewood, 

helping with the dishes. After finishing their chores, the children get time to play. You 

can organize activities with them or share games and toys to play with them. Before 

supper the children need to bath. You can help and supervise the younger ones again. 

If you would like you can help the cook with preparing supper. In the afternoon or 

evening, after taking supper, you can encourage and assist the children in doing their 

homework. If children are sick you can support them and assist them to the clinic or 

hospital.  

2. Next to this general job description you can assist the project manager or coordinator 

in their activities. For example; 

writing letters, sending e-mails, 

making calculations etc.  

3. In consultation with the project 

manager you can develop and teach 

your own education lessons on 

important and also cultural relevant 

educational subjects for the children 

of the Home. It’s very important that 

the subject corresponds with cultural 

values and standards of the local 

people in the Klikor community. 

There are also children who need 

extra education on their basic reading 

and writing skills in English. Some 

children can’t even speak proper English, 

so than you need a translator, who 

speaks Ewe (local language), to assist you 

in educating them.   
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4. In the farming season you can help the children with farming (weeding, sowing, 

harvesting) on one of the 8 farms the Home owns, to provide in their own food. 

Maize, cassava and different vegetables (okru, tomato, garden egg, spinach and 

ground nut)  are the main 

products, growing on these 

farms.  

5. Other side activities are 

depending on the situation and 

needs of the Home at that time. 

For example, helping to 

construct and build or painting.  

 

3.2 Tasks for volunteers in El 

Shaddai International School Complex 

1. You can teach different subjects 

in different classes, from Nursery 

until Junior Secondary School. This depends on your own knowledge and skills. If you 

have never taught before, you can also assist the class teacher in class and with 

correction work.  

2. You can assist in the school canteen with selling food and refreshments to the school 

children during breaks. 
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4. Your living environment 

 
4.1 Living in the compound 

You usually live together with other volunteers and Ghanaian families in a compound just 

behind the Home and school. Normally you have your own room and it’s your responsibility 

to keep the room clean. Because there is no running water, you have a big bucket to store 

water (for bathing and washing) in his or her room. In addition you have a smaller bucket to 

carry water to bath. You are responsible for your own water. That means when the water has 

finished you have to order new water at the water station (see attached map). You only can 

order a barrel of water that suffices to fill two big buckets, therefore its convenient to make an 

arrangement with another volunteer to share a barrel. One barrel (= plus minus 120 litres) of 

water cost 1 Ghana Cedi (1 Gh¢ = 0,50 Euro cent). You have your own KVIP toilet (= a hole in 

the ground) in the compound, where only the volunteers make use of. The electricity fails to 

work sometimes for one or two hours and occasionally up to 24 hours so be prepared for this 

with (i.e. candles, flashlight, batteries). If there are no rooms available in the compound, you 

will live in a host family close by. 

 

 

 

4.2 Living in a host family 

The host family home is a 5-minute walk from the home and school. Along with your room 

that is situated apart from the actual family house, the family provides you with all your basic 

needs; buckets (like that in the compound), crockery, dinner – which is served at around 7 

p.m. everyday - and if you request it also breakfast. Unlike living in the compound, when you 

finish your initial first big bucket of water the host family will let you use their water, which 

they receive every couple of days. They will also keep the shower and toilet area clean for you, 

by means of burning the toilet paper, washing and sweeping the shower every morning and 

evening. The family is made up of 3 generations, consequently life at the family is very 

enjoyable. There are 3 children under the age of 10, plus a 6 month old baby, who are all very 

intrigued in anything you do or anywhere you go, you have to remember that although they 

are very cute, helpful and friendly, like any children they need discipline – don’t be afraid to 

tell them off if they do something wrong. The family is very courteous and respectful of your 

wishes and privacy, they will always greet you with a warm and friendly smile. Although you 
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have as much freedom and space as when living in the compound, you have to remember that 

you are living in their home, so remember to respect their wishes, rules and privacy too.  

 

4.3 Food 

If you live in the compound all meals are prepared at the home (breakfast, lunch and supper). 

The older girls from the home are cooking the food for you separately from the children’s 

food. If you have special food habits or problems with the food consult them. Some 

volunteers decide to take their breakfast in their room (compound), if you like to do so please 

inform the girls who are in charge for your food. Furthermore it’s your free choice if you want 

to eat out on your free day, but let them know in advance. Usually volunteers like it to eat on 

their free day in Agbozume because although the food at the home is nutritious, it is quite 

repetitive. Usually you get rice, yam or sweet potato with stew for lunch and diner, but you 

can also decide to eat the traditional food for diner; Akple or Banku with (spicy) sauce. If you 

live in a host family, breakfast and supper is provided there. Lunch will be provided at the 

home/school.  

 

4.4 Surroundings 

Internet: There are 2 Internet cafes in Agbozume. There are no certain opening periods 

though they are usually open all day. The Internet speed is varying from acceptable to very 

slow. The price is 60-70 Ghana Peswa’s (=cents) per hour. You have to be very careful if you 

use your USB-Flash Drive or Digital Camera in the Internet café due to a big virus problem. A 

better option is to use the internet in the front office of The Friends Foundation at the 

entrance of the home/school. A minimum contribution of 10,- Ghana cedi each month is 

asked for free internet and printer use. To use the internet you need to know some user 

directions. Ask the headmaster and be aware of the importance to disconnect before walking 

away from the computer if you finished using it. Otherwise the connection will keep on 

running and that will cost extra money.   

Telephone:  You can easily call with your own mobile phone in Ghana. You only have to check 

if your phone is a trial band phone and if it is SIM-lock free. Most new mobile phones have 

this automatically. When you arrive in Ghana you can buy very cheap a MTN (or other 

provider) SIM-card + credit to call (works like a pre-paid card in Europe) on almost every 

corner of the street. If you keep on using your European provider it will cost you a lot of 

money.  

Bank: At the Ghana Commercial Bank (GCB) in Aflao (40 minutes drive) you can easily 

change your Euros or Dollars into Ghana Cedis (= the local currency in Ghana), according to 

the exchange rate of that moment. In November 2009 the exchange rate with the Euro is € 1,- 

: Gh¢ 2,-. Be aware that there is no ATM to withdraw cash money from your bank account in 

the area nearby Klikor-Agbozume. The first possibility to find an ATM, which takes mainly 

VISA and sometimes Master Card (you need a credit card, not your regular bank pas!) is in 

Ho (2,5 hours drive) or in Accra (3,5 hours drive). In Denu (20 minutes drive) is a Western 

Union Money Transfer Service at the Agriculture Bank (ACB), if somebody wants to send you 

money. 
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Hospital: There is a small clinic close by, in Klikor for minor problems and a bigger  

Hospital in Aflao (New Hope Hospital = private). The Hospitals and especially the doctors 

are very different from what the most volunteers are used to. The doctors do not usually 

provide much information or explanation, and they are easily insulted if you ask for 

information because they think you doubt the treatment or their knowledge in medicine. 

However, it is important to use your own judgement. If you would like to get more 

information, simply say that you don’t understand and you are confused, so you would like a 

bit of an explanation.  

Market: Every four days is market day in Agbozume. It is a nice opportunity to buy certain 

things like fabric, bathing utilities and food. It is also possible to order things and the traders 

will bring it on the next market day. It is good know that there is no supermarket in the 

neighbourhood of Klikor-Agbozume so you can only buy local products on the street. This is a 

small choice compared what you are used to in an European supermarket. In Accra are 

supermarkets where you can buy everything you can buy in Europe, but they are very 

expensive, like 4 times the European price. Though, for some products it can be nice to get 

some with you.  

Denu Beach: Denu is only 20 minutes drive from Agbozume. Denu beach offers nice places to 

lie under a coconut tree and enjoy the sea breeze. Please, be aware of the strong current of the 

ocean, because it can be really dangerous to swim with high waves! Keta is a little further (1 

hour drive) but also very nice and better to swim in the ocean. Keta Beach Hotel has a 

swimming pool if you really want to swim sometimes.  

Post Office: There is a small Post Office in Agbozume and a bigger one in Aflao. Usually 

parcels arrive in Aflao (depends on the size and the content) and they send a note to the Post 

Office in Agbozume. When you collect the parcel in the Post Office you have to open it so they 

can check the content. Usually you have to pay a fee (Gh¢ 3,-) when you pick up the parcel in 

Aflao.  
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6. Your contact person 

 

My name is Noor van Hout. I am a Social Worker (BSc) and Educationalist/Behavioural 

Therapist (MSc). I graduated and received my Master’s Degree ‘Pedagogies’ in July 2008 at 

the Faculty of Social Science, University of Utrecht, The Netherlands. I knew from the 

moment I graduated that I wanted to pursue development work in developing African 

countries. Due to the lack of paid positions in this field of work, I decided to go to Ghana for 

one year on a voluntary basis. Many people have asked me the following question: ‘What 

made you decide to do development work 

and why in an African country?  

From an early age, I have travelled and 

volunteered abroad in countries in Europe, 

Latin-America, Africa and the United States. 

These experiences shaped my interests in 

culture and my desire to empower under-

privileged and vulnerable people in 

developing countries. In relation to my MSc. 

in Pedagogies, I am especially concerned by 

the impact of poor living circumstances on 

the development process of children. 

Children are the future leaders of every 

nation and they have a right to good 

education and opportunities to grow. With my previous experiences, acquired knowledge and 

skills in The Netherlands and abroad, I aim to make a difference. 

Before going to Ghana, I lived in rural South-Africa for six months. I spent my time 

conducting research  on an HIV/Aids prevention program for HIV-positive women and their 

children (Prevention Mother to Child’s Transmission (PMTCT)–program). My work at the 

Friends Children’s Home and Orphanage in Ghana consisted of educating, supporting, taking 

care of, and encouraging Orphans and Vulnerable Children (OVC’s) in Klikor-Agbozume, 

Ketu District. After these experiences, I realized that the saying; ‘You can leave Africa, but 

Africa never leaves you!’, is really true for me in particular. So, that is why I decided to go 

back to Africa, and work in a poor and underdeveloped area in Botswana in this case.  

Interested people can find more information about my experiences and photo’s in Ghana on 

my web log; www.nooringhana.waarbenjij.nu (Notice; website is written in Dutch). 

I truly hope and wish that ‘Let’s go Ghana!’ will give me and other Europeans the opportunity 

to make a structural difference in the local projects in Ghana, thereby helping  the most 

needy people in rural communities of this beautiful country.  

Noor van Hout 

Chair person   

http://www.nooringhana.waarbenjij.nu/
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7. Contact information 

 

7.1 Contact person 

The Netherlands: 

The Dreams in Africa Foundation 

Volunteer program; Let’s go Ghana! 

Attn. Noor van Hout 

Korhoenderveld 44 

5431 HH Cuijk  

The Netherlands     

E-mail: info@dreamsinafrica.org / noorvanhout@hotmail.com  

Website: www.dreamsinafrica.org  

Phone No: (0031) (0)485-321193 

Mobile No: (0031) (0)6-17234456 

 

7.2 The Project (manager) 

Ghana: 

The Director, David K.A. Kporfor 

The Friends Foundation 

P.O. Box AZ 94, Klikor-Agbozume, Volta Region (V/R)  

Ghana, West Africa.  

E-mail: friendsorphanage@hotmail.com / friendsofovcfrom91@hotmail.com 

Mobile No: (00233) (0)24-4064413 

 

mailto:info@dreamsinafrica.org
mailto:noorvanhout@hotmail.com
http://www.dreamsinafrica.org/
mailto:friendsorphanage@hotmail.com
mailto:friendsofovcfrom91@hotmail.com
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Appendix 1: Registration form 

 

 

Registration Form 

 

Personal information 

1. Name: Mr./Mrs./Miss………………...………………………………………………................. 

2. Date of Birth:……………………………………………. Age:………………………………………. 

3. Address:……………………………………………………………………………………………….….. 

4. Zip code:…………………………………………………………………………………………………… 

5. Hometown/City:……………………………………………………………………….................... 

6. Country:…………………………………………………………………………………………………… 

7. Telephone nr. (incl. country code):..……………………………………………………………. 

8. Mobile phone nr.:……………………………………….…………………………………………….. 

9. Email address:…………………………………………………………..……………………………... 

10. Occupation:……………………………………………………………………………...................... 

11. Last completed study: ……………………………………………………………………………….. 

12. Date of Graduation: ………………………………………………………………………………….. 

13. Other Diploma’s/Courses: …………………………………………………………………………. 

14. Marital status: ………………………………………………………………………….................... 

15. Active religion (if any): ……………………………………………………………………………… 

 

Special care/needs 

16. Important medical information:…………………...……………………………………………. 

17. Use of medication:…………………………………………………………………………………….. 

18. Allergies:………………………………………………………………………………………………….. 

19. Diet or vegetarian:…….………………………………………………………………………………. 

In case of an emergency please warn: 

20. Name:…………………….………………………………………………………………………………... 

21. Relation to contact person:………………………………………………………………………… 

22. Telephone nr.: ………………………………………………………………………………………….. 

23. Email address: ……………………………………………………………..………………………….. 

 

Experiences 
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24. Have you ever worked with or in an orphanage or children institution? 

…………………………………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………….…………………………………………………..……..………………………

……………………………………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

25. Why do you want to work among and with orphans and needy children? 

………………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

26. What do you expect to see, do or experience in the project? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Notice: If you have any questions you can address them to the contact person; Noor van 

Hout. 

 

 

Date:……………………………………..                     Signature:…………………………………………… 
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Appendix 2: General information about Ghana (in Dutch)  

Hoofdstad: Accra 

Grootte: bijna 7 x Nederland 

Aantal inwoners: 21,7 miljoen 

Taal: Engels is de officiële taal. Daarnaast worden nog ongeveer 75 andere talen en dialecten 
gesproken, elk geassocieerd met een etnische bevolkingsgroep, waaronder Akan (40% van de 
bevolking),Mole-Dagbani, Ewe, Fante en Ga-Adangbe. 
Oorspronkelijke bewoners: meer dan 100 groepen waaronder Ashanti. 
Godsdienst: Christelijk (69%), islamitisch (16%), inheemse godsdiensten (9%) en overig 
(6%) 

Munteenheid: Ghana Cedi (Gh¢). Wisselkoers november 2009; € 1,- = Gh¢ 2,-. 

Algemeen 
De republiek Ghana ligt aan de Golf van Guinea in West-Afrika, een paar graden noordelijk 
van de evenaar en midden op de 0-meridiaan tussen Ivoorkust en Togo in. De kustlijn in het 
zuiden bedraagt zo’n 536 kilometer, van zuid naar noord leg je maximaal 670 kilometer af. 
Met zijn totaaloppervlak van 239 460 km2 is Ghana geen bijzonder groot land, in grootte 
bijv. vergelijkbaar met het Verenigd Koninkrijk. Ghana is een van de meest dichtbevolkte 
landen in West-Afrika, er wonen ongeveer 21 miljoen mensen. Men zegt dat als er een prijs 
bestond voor de aardigste bevolking in de wereld, dat de Ghanezen heel hoog zouden 
eindigen. De hoofdstad van Ghana is Accra. Ghanezen die hier aan de kust wonen, leven in de 
moderne tijd. Maar hoe meer je naar het platteland reist, hoe meer het lijkt dat je terug gaat 
in de tijd. In de meest afgelegen gebieden van Ghana gaat het leven er nog net zo aan toe als 
duizend jaar geleden. 

Cultuur 
De Ghanezen zijn op een aantal gebieden een zeer behoudend volk. Ze hechten zeer sterk aan 
hun oude Afrikaanse gebruiken en overtuigingen en hebben er ook veel voor over om die in 
stand te houden. De buitenstaander zal dit nergens sterker kunnen zien dan op een van de 
talloze festivals die zich, praktisch het gehele jaar door, wel ergens in het land afspelen. Het is 
altijd de moeite waard een dergelijk festival te bezoeken als de mogelijkheid zich voordoet.  

De Ashanti, die in het centrum van het land rondom hun hoofdstad Kumasi wonen, hebben 
het meest van hun gebruiken bewaard. Lange tijd waren zij in de regio de leidende natie en zij 
zijn nog steeds een trots en zelfbewust volk. In en rond Kumasi vindt men nog veel 
herinneringen aan hun gloriejaren in de 18e en begin 19e eeuw. De Engelsen hebben eind 19e 
eeuw enkele zware oorlogen moeten voeren om het Ashantirijk definitief onder Brits gezag te 
brengen. Ook in het moderne Ghana blijven de Ashanti de bevolkingsgroep die het meest 
dominant aanwezig is.  

Overal in Ghana tref je handwerk aan, of het nu weven, vlechten, pottenbakken, hout 

bewerken of leerlooien is. Wie er oog voor heeft zal met prachtige voorwerpen naar huis 

kunnen komen. Ook muziek neemt een belangrijke plek in de Ghanese cultuur in. Overal in 

Ghana zijn er dansgroepen te vinden. De traditionele lokale dansen worden in ere gehouden 

maar de Ghanezen slagen er ook in nieuwe dansen te ontwikkelen. Al dansend weet men 

verbazend veel tot uitdrukking te brengen, van serieuze tot zeer luchtige onderwerpen. Dit 

alles gaat dan natuurlijk onder begeleiding van percussiemuziek.  
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In Ghana behoort men als persoon tot een bepaalde stam. De tradities die bij die stam horen 
bepalen voor een belangrijk deel de leefwijze. Men heeft seizoensfeesten die hele stammen 
bijwonen, waarbij men zich in traditionele kledij steekt en familiefeesten zoals 
geboortefeesten, bruiloften en begrafenissen. Er komen dan soms honderden familieleden 
bijeen; vaak ziet u de vrouwen in dezelfde kleding, waarbij de kleur of het patroon van de stof 
iets zegt over de gebeurtenis zelf. Ook buren zijn erg belangrijk in de Ghanese leefwijze waar 
iedereen iedereen helpt en bijstaat.  

Landschap 
Ghana kent drie zones: de kust, de bossen en de in het binnenland gelegen graslanden. In het 
zuiden en midden is Ghana weelderig begroeid. Er zijn flinke stukken tropisch regenwoud en 
heel wat landbouwgebieden. Naar het noorden toe wordt het landschap meer open en 
savanne-achtig. Het is een relatief vlak land, maar in het oosten vind je enkele bergtoppen die 
tot 8- of 900 meter stijgen. Het landschap in het oosten wordt gedomineerd door het enorme 
Lake Volta, het grootste stuwmeer ter wereld.  

Klimaat 
Ghana heeft een tropisch klimaat. Van april tot november kan er af en toe een verkwikkend 
buitje vallen, hoewel de regen in juni soms te veel van het goede kan zijn. De temperatuur 
blijft in die periode wel aangenaam en na een regenbui is het meestal de rest van de dag weer 
stralend weer. Van november tot april is de droge periode. In deze droge periode is het wel 
veel stoffiger, vooral in de steden. In het kort: maart is de heetste maand, juni de natste, 
januari de droogste en rond augustus, dus ook juli en september is het in Ghana het koelst en 
zijn de temperaturen zeer aangenaam. Je zit heel dicht bij de evenaar, dus een zonnebrand 
met hoge beschermingsfactor is aan te raden. Bij de kust, waar een zeebriesje voor afkoeling 
zorgt verkleurt je zelfs als het bewolkt is. In Ghana geldt de Engelse Greenwichtijd, in de 
winter bedraagt het tijdsverschil met Nederland een en in de zomer twee uur  

Accra 

De hoofdstad van het land, Accra, is gelijk ook veruit de grootste stad van Ghana. De stad ligt 

als alle grote steden langs de Golf van Guinee, een onderdeel van de Atlantische Oceaan. De 

kuststrook van de Golf van Guinee is zeker tussen de landen Ivoorkust en Nigeria behoorlijk 

dichtbevolkt.  

Wanneer je ‘Accra’ zou vertalen dan betekent dit ‘mierennest’. Er wordt altijd druk 
gespeculeerd over het aantal inwoners van Accra. Je kunt het eens vragen aan ‘locals’ en je 
zult zien dat de meningen hierover nogal uit een lopen. Het aantal inwoners wordt nu geschat 
op ruim 2 miljoen. Steden als Sekondi-Takoradi, Kumasi en Tamale hebben er enkele 
honderdduizenden. Accra is het economisch, politiek en culturele centrum van het land en is 
in het bezit van een van de grootste kunstmatige havens van Afrika. Het is een levendige stad 
met mooie stranden, leuke restaurantjes en grote markten. Accra is in vergelijking met de 
rest van Ghana redelijk ontwikkeld en de westerse invloed is hier zichtbaar aanwezig en dit in 
toenemende mate. 

Taal 
Engels is de officiële taal en ongeveer 75 lokale talen en dialecten. Daar Groot-Brittannië de 
laatste koloniale macht was (Nederland gaf zijn laatste fort aan hen over in 1872) is men 
Engels georiënteerd gebleven. De kranten, scholen, tv; alles is in de Engelse taal. Onderling 
spreekt men de taal van de stam waartoe men behoort en meestal spreken Ghanezen nog een 
aantal van de belangrijkste talen, zoals Twi en Fanti.  

Religie 
Op zondag zit Ghana in een swingende kerkdienst. Ga stilletjes naar binnen en maak zo'n 
happening mee. Het is een hele belevenis en de mensen zijn zeer vereerd dat u belangstelling 
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toont. Er zijn ontzettend veel religieuze stromingen. Baptisten, Methodisten, 
Pinkstergemeente, 7e dagadventisten, Presbyterianen etc. De West-Europese missionarissen 
hebben hun werk gedaan, hoewel het tot de 19e eeuw heeft geduurd voordat men voet aan 
grond kreeg. Ca. 15% van de mensen is moslim. De islam bereikte Ghana in de 15e eeuw via 
handelaren uit het Noordoosten. Tot botsingen tussen religieuze stromingen is het nooit 
gekomen door de grote religieuze tolerantie in Ghana en doordat moslims in Ghana tot de 
liberale stromingen behoren. Overal is duidelijk te merken en te zien dat iedereen met religie 
bezig is. Je zult vast wel een Godverkondiger tegenkomen die het woord met een microfoon 
verkondigt of ergens op een straathoek zijn stem verheft. Let ook op de namen van bijv. 
winkels, bussen, taxi's etc. zoals the lord is my light chop bar, Jesus is great gift shop, praise 
the lord, Allah is my ......  

Ghana culinair 

Er is veel fruit in Ghana: ananassen, bananen, veel soorten sinaasappels, kokosnoten, 

mango's en fruitsoorten die in Nederland niet te vinden zijn, zoals papao. Je vindt in Ghana 

eethuisjes met traditionele gerechten als kenkey (maïsmeel verpakt in bananenbladeren met 

pepers en vis), fufu (een mengsel van kookbananen en cassave), pindasoep, gegrilde vis, jollof 

rijst en bijv. gebakken banaan. Ook het etenswaar dat men op straat verkoopt - vaak in een 

glazen kistje, dat op het hoofd wordt gedragen - is het proberen waard. Je ziet oliebollen 

langskomen, garnalen (Ghanezen eten garnalen met schil), mosselen, gekookte eieren met 

een heet sausje, cakejes, gefrituurde yam, meat pie met ui maar zonder vlees, gekookte en 

gegrilde mais en nog veel meer. Dagelijkse kost in de Ghanese gezinnen is meestal een stevig 

gestampt gerecht, dat men in een bol vormt en met de (rechter)hand in een saus doopt. Vis 

en kip staan vaker op het menu dan vlees. Chop, chop zul je horen en het is misschien even 

wennen aan de rode pepers die in veel gerechten worden gebruikt. Alle soorten frisdrank zijn 

voorradig en ook een soort bruin bier zonder alcohol, dat men malt noemt, is het proberen 

waard. Ook alcoholische dranken zoals bier en likeur worden verkocht. Koffie is geen 

dagelijkse drank in Ghana en in de winkel verkopen ze hoofdzakelijk kleine blikjes 

oploskoffie.  

Aanraders voor toeristische uitstapjes  

Ghana een land in opkomst en daarnaast een stabiele factor in het continent Afrika. Een van 
de meest belangrijke inkomsten bronnen is het toerisme. Het land bezit een groot aantal 
bezienswaardigheden die we je willen aanraden. Hieronder een aantal voorbeelden van de 
vele dingen die Ghana te bieden heeft: 

 Lake Volta: Het Volta meer is een grootste stuwmeer ter wereld (ca. 8500 km2) Het 
Volta meer loopt door een groot deel van Ghana heen. Je kan met een boot een reis 
maken over dit indrukwekkend grote meer.  

 Cape Coast & Elmina: In de ‘Central Region’s’ aan de Atlantische Oceaan vind je de 
leuke vissersdorpen Cape Coast en Elmina. Deze plaatsen zijn een toeristische 
trekpleister, omdat er in het verleden nogal wat heeft plaatsgevonden. Vier eeuwen 
lang was Ghana het ‘hart’ van de Europese handel in goud en slaven. De Portugesen, 
de Engelsen en wij Nederlanders hebben ons hier gevestigd en we vonden het nodig 
om hier posten aan het water te bouwen in de vorm van forten. In de hele kustlijn van 
Accra naar Cape Coast zul je meerdere forten aantreffen. Het Portugese St. George’s 
Castle stamt al uit 1482 en is van alle forten het oudste en best bewaarde fort. Vlakbij 
het St. George’s Castle op een heuvel vind je St. Jago Castle. Andere forten die het 
bezichtigen waard zijn ‘Cape Coast Castle’ en ‘Fort Nassau’. In de meeste forten kan je 
een rondleiding krijgen en ze geven een duidelijk en realistisch beeld van de 
geschiedenis in de slavenhandel. 
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 Kakum’ National Park: Het ‘Kakum’ National park ligt in de ‘Central Region’ op 
ongeveer een half uur afstand van Cape Coast. Het park is ongeveer 10 jaar geleden 
opgericht en bestaat uit 350 km2 tropisch regenwoud. Je kunt in het park uren 
rondlopen en er allerlei diersoorten vinden. In de ochtend maak je hierop de meeste 
kans. Voor vele toeristen is het hoogtepunt van het park de ‘Canopy Walkway’. De 
‘Canopy Walkway’ is een tocht over touwbruggen die gespannen zijn tussen de 
bomen. De hoogste brug is gespannen op ruim 350 meter hoog. Het uitzicht vanaf 
deze touwbruggen is fantastisch.  

 Bobiri Butterfly Sanctuary: Niet ver van Kumasi vlakbij de plaats Kubease in de 
‘Ashanti Region’ vind je de ‘Bobiri Butterfly Sanctuary’ een waar vlinderparadijs. Het 
is een groot oud bos waar je een rondleiding kunt krijgen van een gids die je een tour 
geeft door het bos. Je vindt er honderden vlindersoorten en tot op de dag van vandaag 
worden er nog nieuw soorten ontdekt. Je kan in het park overnachten op eenvoudige 
maar schone accommodaties.  

 Lake Bosumtwi: In de buurt van het ‘Bobire Butterfly Sanctuary’ ligt Lake 
‘Bosumtwi’ het grootste zoetwater meer van Ghana. Het meer is onderdeel van diverse 
legendes en oude verhalen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het meer een kratermeer 
is, maar de oorspronkelijke bevolking zegt dat het meer is onstaan is uit drankoffers 
aan de goden.  

 Kintampo Waterfalls: In de ‘Brong Ahafo regio’ op de weg van Kumasi naar 
Tamale kom je langs de Kintampo Watervallen. Je daalt af in het groen en ziet dan 
ineens een grote waterval uit het niets opkomen. Je kan hier op een rots gaan zitten 
en eens lekker uitrusten en genieten van het geluid van het stromende water. De 
Ghanezen zien de waterval als heilig en zullen ook zeker onder de waterval gaan staan 
om het lichaam te wassen met het heilige water. Het is verder leuk om deze regio te 
bezoeken omdat er verder ook nog veel andere interessante dingen te bezichtigen zijn, 
bijvoorbeeld ook de ‘Boabeng-Fiema Monkey Sanctuary’ en een batcave 
(vleerkmuizengrot). Dit zijn dorpjes waar apen en mensen naast elkaar leven, de apen 
zijn hier heilig verklaard erg grappig om te zien. Naast de Kintampo Waterfalls kent 
Ghana in de central en de eastern region ook nog behoorlijk wat andere watervallen.  

 ‘Mole’ National Park: Voor veel mensen is de meest belangrijkste attractie van 
‘Northern Region’ in Ghana, het ‘Mole’ National Park. De eerste president van Ghana 
‘Kwame Nkrumah’ vond het belangrijk dat uitstervende diersoorten en mooie natuur 
beschermt werden en besloot daarom het park op te richten. Hij verbood er te jagen 
en besloot er een hotel te bouwen. Het park is erg uitgestrekt en ligt op ongeveer 160 
km van de stad Tamale. In het park kan je meer dan 90 soorten zoogdieren vinden 
bijvoorbeeld olifanten, leeuwen, giraffen en meer dan 300 vogelsoorten. Het is 
mogelijk in het park te overnachten om in de vroege ochtend de olifanten kuddes te 
zien. Wanneer je op Safari wilt is dit het park waar je in Ghana naar toe moet. Naast 
het Mole zijn er nog een aantal kleinere niet minder interessante parken in Ghana 
terug te vinden.  

 Larabanga Mosque: In de noordelijke regio van Ghana vind je een van de heilige 
plaatsen van Ghana, namelijk Larabanga. In het dorp Larabanga begint de ingang van 
het ‘Mole’ National park, maar de plaats heeft meer dan dat. De mooie architectuur 
van de ronde hutjes met de rieten daken en de bekende ‘Larabanga’ moskee maken 
het plaatsje het bezoeken waard. De ‘Larabanga’ moskee is een levend bewijs dat de 
Islam Ghana heel wat eerder heeft bereikt dan het Christendom. De prachtige witte 
moskee stamt uit de 13de eeuw en is van Soedanese architectuur.  

 Eastern Region Ghana: Een minder ondekte regio met veel prachtige en ongerepte 
natuur. Je vindt er bijvoorbeeld de grootste waterval van West Afrika (Wli falls). 
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Bijlage 2: Aanmeldingsformulier: Financieel Adoptieprogramma.  

Adoptie inschrijfformulier 

Korhoenderveld 44 • 5431 HH Cuijk • Tel.: 0485-321193 • info@dreamsinafrica.org 
www.dreamsinafrica.org • KvK 50872060 • Bank 455413401 

□ JA, ik / wij* wil / willen* een kind in de leeftijd van  □  0- 12 jaar / □  12- 21 jaar** 

financieel adopteren uit het weeshuis “Friends Children’s Home and Orphanage” in het 
zuidoosten van Ghana. Daarom maak ik /maken wij* elke maand vanaf 
..........................(datum)  

een bedrag van     □  € 20,-      □  € 30,-    □  € ……..… (zelf in te vullen)** over naar: 

Bankrekeningnummer 455413401 

Ten name van The Dreams in Africa Foundation te Cuijk 

o.v.v. Adoptieprogramma Ghana 

 

Naam: ................................................................................................................................. 

Adres: ................................................................................................................................. 

Postcode: ....................................................... Plaats: ....................................................... 

Telefoon: ............................................................................................................................ 

E-mailadres: ....................................................................................................................... 

 

Mocht u de financiële adoptie van uw adoptiekind wensen te beëindigen laat ons dit dan 

alsjeblieft twee maanden van tevoren schriftelijk weten. 

Datum: ............................................................................... Plaats: .................................... 

Handtekening ............................................................................... 

 

Stuur of mail het origineel naar bovenstaand adres. 

* doorstrepen wat niet van toepassing is 

** aankruisen wat van toepassing is  

 

mailto:info@dreamsinafrica.org
http://www.dreamsinafrica.org/

