
Beste vriend(in) van The Dreams in Africa Foundation,

Ik ben persoonlijk niet zo een held vóór de camara en sta er dan ook liever achter. Op de 
achtergrond voel ik me veilig, heb ik overzicht en de tijd om situaties te observeren en te 
analyseren. In de schijnwerpers daarentegen moet je direct presteren en heb je geen tijd 
om na te denken. Maar iedereen heeft zijn/haar leermomenten in het leven en 
ontwikkeling, zelfontplooing en persoonlijke groei draait ook om grenzen verleggen en uit 
je ‘comfort zone’ durven stappen. 

DAT heb ik gedaan tijdens ‘the Dare’ in de nieuwe TV-show van ISocial in Ghana. Mijn 
“Dare for Charity” was om in 1 uur tijd 30 zakjes water van een halve liter te verkopen 
op straat. Op Kaneshie Station, het drukste busstation in de hoofdstad; Accra. Het was 
spannend hoe de mensen zouden reageren op een blanke vrouw tussen alle handeltjes 
van Ghanese marktkooplui. Maar de reacties waren overweldigend, positief en 
enthousiast, waardoor ik in een uur tijd met gemak het dubbele had verkocht. En 
iedereen had betaald voor het goede doel! 

Klik op de foto voor de promo.

Nieuwsbrief Dreams in Africa maart 2014

DAT heb ik ook gedaan toen ik 10 jaar geleden voor het eerst vrijwilligerswerk in een 
ander continent ging doen, waarvan ik het land niet kende, de cultuur niet begreep en de 
taal niet sprak. Het was een ware “culture shock”, maar wat ik in 2 weken tijd ook weer 
was vergeten, omdat ik me snel had aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Onze 
vrijwilligers en stagiaires doen hetzelfde, iedereen leert zich aan te passen op zijn/haar 
eigen manier, maar we worden uiteindelijk allemaal wijzer door zo’n ervaring. Het is 
leerzaam, het verrijkt je hoe dan ook als persoon, maar daarnaast proberen we ook een 
bijdrage te leveren aan het lokale ontwikkelingsproject; zowel financieel als praktisch. 
Doormiddel van een stukje van onszelf, kennis en vaardigheden, achter te laten, voordat 
we met een rugzak vol verrijkende ervaringen terugkeren naar eigen land.

Warme groet,

Noor van Hout
Voorzitter
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http://www.youtube.com/watch?v=Ow6zmf2Hgz8
https://twitter.com/DreamsInAfricaF
https://www.facebook.com/dreamsinafrica
http://dreamsinafrica.org/
http://www.youtube.com/watch?v=Ow6zmf2Hgz8


Kerst in Friends Children’s Home 
Kerst is de tijd van vrede en vrijheid, liefde, zorg, aandacht en warmte voor je 
medemens. Nou, dat hebben we gevoeld deze Kerst bij Friends Home in Klikor! De 
projectmanager, zijn vrouw en de kinderen waren blij en dankbaar met ons bezoek, een 
feestmaal, de kadootjes en brieven van sponsoren. Deze persoonlijke brieven en 
kadootjes van de sponsoren in ons adoptieprogramma gaven de kids een extra speciaal 
gevoel. Ze werden echt even extra in het zonnetje gezet! Wilt u ook een kind naar 
school sponsoren, check onze website: 

klik HIER voor het sponsoren van een kind.

Vrijwilligerswerk en stage-ervaringen in Ghana 
Stagiaires Hester en Floor (van de Hogeschool van Amsterdam): “Stage lopen in Ghana = 
Een groot avontuur, je leert jezelf goed kennen, je maakt kennis met een hele andere 
cultuur, back to basic, een uitdaging om je stage zelf vorm te geven en een ervaring die 
je nooit meer zal vergeten!” “Eindelijk was het dan zover ik vertrok met Hester (mijn 
mede stagegenoot) naar Ghana. De eerste weken heb ik zeker een cultuurshock ervaren. 
Iedereen roept je hier na op straat met ‘Yevu, Yevu’. Op het begin vond ik het toch wel 
raar dat je nagekeken en nageroepen werd en dat de meeste mensen iets van je willen. 
De bucketshower was eerst erg wennen, maar nu kan ik er ook van genieten. Douchen 
met uitzicht op een palmboom dat beleef je niet vaak in je leven. Ook het vervoer hier is 
een hele belevenis. De motortaxi is tot nu toe mijn favoriet, de wind in mijn haren en je 
ziet van alles om je heen. Ook heb je de trotro’s waarin ze je met z’n 20’en in proppen. 
De natuur is hier prachtig, mooi groen. De cultuur is ook bijzonder, ik verbaas me elke 
keer weer hoeveel spullen de vrouwen op hun hoofd kunnen dragen.

In het begin was het nog erg zoeken wat ik 
als Toegepast Psychologie studente kon 
betekenen voor de school. Er waren zoveel 
dingen die me verbaasden en die ik wilde 
veranderen. Het onderwijs hier lijkt denk ik 
veel op het klassikale onderwijs van 
vroeger, waarbij de kinderen in lessenaars 
woorden op moesten dreunen en de 
leerkracht na moesten zeggen. Met mijn 
Pabo-achtergrond en de kennis die ik de 
afgelopen jaren had opgedaan bij mijn 
opleiding Toegepaste Psychologie, jeukten 

mijn handen om hier het onderwijs eens te gaan veranderen. Maar waar moest ik 
beginnen? Ik kwam tot de conclusie dat je niet alles moet willen veranderen, het is al 
goed als ik hier mijn draai kan vinden en, al is het maar iets kleins, kan bijdragen aan de 
school. Zo ben ik begonnen met het individueel begeleiden van jonge kinderen (3 tot 10 
jaar) die achterlopen op hun leeftijdsgenootjes. Ook probeer ik kinderen te begeleiden 
die op sociaal-emotioneel gebied ander gedrag laten zien in de klas dan hun klasgenoten. 
Het is zo leuk om te zien als je de kinderen ziet groeien. Ik ben trots op ze als ze al een 
klein stapje vooruit zijn gegaan. Ik geniet als deze kinderen glunderen van trotsheid als 
ze bijvoorbeeld de verschillende kleuren met hun namen kunnen onderscheiden. Naast 
het begeleiden van kinderen coach ik drie leerkrachten.” - Floor Marlet

Lees HIER meer over ervaringen van stagiaires.
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http://dreamsinafrica.org/sponsoring/adopteer-een-kind/
http://dreamsinafrica.org/ervaringen-van-vrijwilligers/


“De eerste maand dat ik aan het werk mocht op ‘The El Shaddai School’ is niet meer te 
vergelijken met hoe ik nu bezig ben, 4 maanden later. ‘Een training voor de leraren ga ik 
echt niet doen hoor’, zei ik in de mijn eerste stageweek tegen mijn mede-stagiair Floor. 
Veel te moeilijk leek mij dat, zo voor een groep mensen staan die allemaal ouder zijn en 
ook qua cultuur zo erg verschillen van mij. Ondertussen heb ik al twee trainingen 
gegeven aan de leerkrachten en ben ik bezig met het maken van de derde, want het is 
zo leuk! Ook de leerlingen hebben al meerdere trainingen met mij gedaan. 
De manier van training geven 
die ik heb geleerd op de 
opleiding Toegepaste 
Psychologie is nieuw voor de 
leerkrachten en de leerlingen 
waardoor ik veel positieve en 
enthousiaste reacties krijg na 
afloop. ‘When is the next 
training Estha?’ 

Het is bijzonder om te merken 
dat ik mijzelf in een paar 
maanden tijd heb kunnen 
aanpassen en goed ben gaan 
voelen bij het leven en het 
werken op de school en in het
kindertehuis. De tijd vliegt en mijn laatste 2 maanden stage zijn aangebroken. Soms 
leek het voor mij lang om 6 maanden hier te zijn, maar bij de gedachte dat ik hier bijna 
vertrek krijg ik een naar gevoel. Ik wil nog veel doen hier de laatste 2 maanden, maar ik 
weet soms niet waar ik moet beginnen omdat er op zo veel gebieden verbeterd kan 
worden. Ik kijk naar wat nodig is op school en naar wat ik zelf wil leren om zo mijn 
stagedoelen te halen. Vooral deze laatste maanden ga ik genieten van het samen zijn 
met de kinderen en het bijzondere dagelijks leven in Ghana, want dat zal ik missen als ik 
straks terug ben in Nederland.” – Hester Buwalda 

Ex-vrijwilligers Fleur, Nicole en Dianne: 
“Ghana is prachtig! Onderweg zie je veel van het land. De rijst, casave en kokosnoten 
plantages komen in snel tempo voorbij. Prachtig. Op de weg terug zijn we nog langs 
verschillende projecten geweest en zijn uiteindelijk beland op Cape Coast. Een stukje 
geschiedenis uit de tijd van de slavernij met ook wat Nederlandse geschiedenis.” 
Dianne Swinkels
Lees HIER meer over Dianne

“Ghana heeft een zeer bijzondere plek in mijn hart. De dankbaarheid die mensen  tonen, 
omdat ze weten dat je uit het rijke europa komt en goeds komt doen in het dorp waar ze 
wonen. Men waardeert het enorm.  De kinderen leren je blij te zijn met de kleine dingen 
die er zijn. Met de zon die op komt, het leven begint, ook al zijn de omstandigheden niet 
ideaal, ik heb weinig verdrietige mensen gezien. Je bent overal en altijd welkom, 
afspraken maken kennen ze niet, je komt gewoon langs. Geen afspraken maken en niet 
op tijd komen, dat leer je, heel snel.” Fleur de Wit 

Lees HIER meer over ervaringen van vrijwilligers.

Nicole van Dooren (November 2013) Fleur de Wit (April 2013)
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http://dreamsinafrica.org/ervaringen-van-vrijwilligers/
http://dianneontdekt.wordpress.com/2013/12/16/lots-of-love-for-ghana/


Let’s go Ghana -> Let’s go Africa!
Aangezien ons vrijwilligersprogramma het afgelopen jaar weer zulke positieve en 
enthousiaste reacties heeft opgeleverd en het internationaal stageprogramma voor 
studenten en professionals ook een succes blijkt te zijn, willen we onze programma’s 
gaan professionaliseren en uitbreiden.    Hiermee valt Let’s go Ghana niet langer onder 
de Stichting, maar wordt een opzichzelfstaande organisatie, onder de naam: Let’s go 
Africa! De oprichtster van het programma, Noor van Hout, gaat in samenwerking met 
haar broer, Roel van Hout, het programma uitbreiden met Zuid-Afrika (Z-A) als 
bestemming. Het programma blijft in de kern hetzelfde, gericht op 
ontwikkelingssamenwerking; we willen (jonge) mensen met een specifieke 
onderwijsachtergrond stimuleren en de kans bieden om hun specialisme in te zetten voor 
een ontwikkelingproject in Afrika, om tegelijkertijd ervaring op te doen met het werken 
in een internationale/interculturele leef- en werkomgeving. Meer info volgt.

Contactinformatie:
Korhoenderveld 44

5431 HH Cuijk

Nederland

T   +31(0)485-321193

W  www.dreamsinafrica.org 

E   info@dreamsinafrica.org  

Kamer van Koophandel 50872060

BIC: ABNANL2A

Bezoek onze website | Volg ons op Twitter | Like ons op Facebook 

Bekijk onze foto’s op Flickr | Bekijk onze filmpjes op YouTube

Giften

Met de verworven ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) -status zijn al uw giften belastingaftrekbaar.
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www.anbi.nl
http://dreamsinafrica.org/
http://dreamsinafrica.org/
https://twitter.com/DreamsInAfricaF
https://www.facebook.com/dreamsinafrica
http://www.flickr.com/photos/dreamsinafrica/
http://www.youtube.com/user/DreamsInAfrica1/
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