
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EINDRAPPORTAGE 

 
 Onderwijzeres Bulcani Asana: "Enrollment also is increasing. Parents see that the 

facilities have improved and send their children to this school." 
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Doel 
World Servants ondersteunt dit onderwijsverbeteringsprogramma dat de leeromstandigheden maar ook 
de hygiëne zal verbeteren op 15 basis- en middelbare (Junior High) scholen met totaal zo'n 5.000 
leerlingen. Onze partner AGREDS voert dit programma uit in drie districten in het Noorden van Ghana 
gedurende de periode 2016 - 2020. Doordat er bij scholen nieuwe faciliteiten komen als klaslokalen, 
woningen voor leerkrachten, latrines, regenwatertanks en verschoningsruimtes voor meisjes sturen meer 
ouders hun kinderen naar school. Het aantal meisjes dat de school afmaakt, zal verder toenemen. Tegelijk 
zal door voorlichting de kennis van de kinderen en hun ouders over persoonlijke hygiëne en hoe deze te 
onderhouden op school en thuis vergroot worden.        
 

Projectactiviteiten 
Met dit project worden bij drie middelbare scholen (JHS) in het 
East Mamprusi District nieuwe sanitaire voorzieningen 
gebouwd. Dit betreft: 
- twee regenwatertanks met een capaciteit van 35.000 
   liter.  Op de voorkant van deze rapportage staat de tank 
   die gebouwd is voor de middelbare school in Dindani. 
   Hiernaast staat een foto van dezelfde tank in aanbouw.  
- twee KVIP-latrines met elk vier eenheden. 
- drie verschoningsruimtes (Girls Changing Room) voor meisjes  
 
Daarnaast wordt er voorlichting gegeven aan de meisjes en hun moeders over het gebruik van de 
verschoningsruimte en persoonlijke hygiëne met hulp van de "moedergroep". 
Het World Servants team organiseert voetbalactiviteiten waarbij trainingen en wedstrijden worden 
gebruikt om aan de kinderen en hun ouders het belang van persoonlijke hygiëne uit te leggen.   
 

Uitvoering en voortgang 
Dit project was een logistieke uitdaging, met bouwactiviteiten op drie locaties, voor zowel partner 
AGREDS als de World Servants groep die kwam assisteren. Maar de Nederlands inbreng zorgde voor een 
oplossing, voor de groep werden fietsen geregeld, waardoor men makkelijk vanuit de centrale locatie in 
Namasim de andere twee scholen kon bereiken. De World Servants groep werkte samen met de aannemer 
en de gemeenschappen aan de realisatie in: 

 Dindani, een verschoningsruimte voor meisjes gebouwd aan de bestaande latrines en een 
regenwater watertank.  

 Sakogu, latrines met een verschoningsruimte. 
 Namasim, latrines met een verschoningsruimte en een regenwatertank. De bouw van deze tank is 

later gestart en kwam medio 2017 gereed.  
 
AGREDS-coördinator Stephen Abarika schrijft in zijn verslag over de uitvoering van het project het 
volgende: “this was a good project from all indications. Community had a good feeling about the project which 
manifested in the level of community participation before, during and after the Dutch team left the project 
community. From a central point, the World Servants team was split into 3 groups of which 2 groups cycled from 
Namasim on a daily basis to the two other project communities specifically, Dindani and Sakogu. Before the 
project, the arrangement to cycle to project communities from the central point was considered to be stressful. But 
members of the World Servants team made it very interesting a thing to do.  
 
Speciaal bij dit project was de combinatie met 
Football4Water activiteiten. Volgens de hoofdleider 
Peter Hazendonk: “een ideale manier om de 
interactie te bevorderen. Veel mensen kwamen op 
de clinics (trainingen) en voorlichting af”. Het 
toernooi met drie schoolteams en een team van 
World Servants was een groot succes. Honderden 
mensen kwamen kijken naar de wedstrijden (zie foto 
hiernaast) en luisterden naar de hygiënevoorlichting 
die samen met een verpleegkundige van de kliniek 
werd gegeven.    
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Resultaten 
De hygiënische omstandigheden op de scholen in 
Dindani, Sakogu & Namasim zijn veranderd door de 
bouw van de latrines en de verschoningsruimte (Girls 
Changing Rooms). Op de foto’s hiernaast staan de 
eindresultaten van dit project.  
 
Voor de oudere meisjes op deze drie middelbare 
scholen is het een enorme verbetering. De 
verschoningsruimte geeft hen veel meer privacy 
wanneer ze ongesteld zijn. Ze kunnen zich uit het zicht 
van anderen terugtrekken, zichzelf verschonen en 
eventueel rust houden.  
Het resultaat hiervan is dat het aantal ingeschreven 
meisjes dit jaar gegroeid is. Zo heeft de school in  
Dindani inmiddels 220 meisjes. De toename begon al 
voordat de verschoningsruimte klaar was. De 
informatie dat dit ging gebeuren was al voldoende. 
Meisjes die voorheen naar Nalerigu (6 km vanaf 
Namasim) gingen, gaan nu in Namasim naar school.   
 
Daarnaast zorgt de watertank in Dindani ervoor dat de 
leerlingen op school gemakkelijk water kunnen drinken 
en hun handen kunnen wassen. Ook het schoonhouden 
van de latrines en lokalen is eenvoudiger geworden nu 
er water op de school voor handen is. Een tocht naar de 
waterput is niet meer nodig. De school helpt bij 
schaarste mensen uit het dorp met water.  
 
Partner AGREDS verwacht naar aanleiding van het 
project ook veranderingen bij de bevolking.  “It is 
expected that the projects in Dindani, Sakogu en Namasim, 
will serve as means through which school children and most 
especially the girl-child and indeed the larger community 
will progressively adopt live styles, values and practices 
that will promote good and healthy living”. 
 
Betrokkenheid van de ouders en de gemeenschap bij de 
scholen is toegenomen. Bij een bijeenkomst met 
AGREDS zijn al gauw 100 – 150 mensen aanwezig 
waaronder de ‘chiefs’, vertegenwoordigers van de 
overheid, leerkrachten en leden van het schoolbestuur.  Samen met AGREDS gaan zij de komende jaren 
verder met het uitvoeren van het door hen samen opgestelde schoolverbeteringsprogramma.   
Concreet betekent dit dat ze in Dindani dit jaar (2017) samen met een World Servants groep drie nieuwe 
klaslokalen gaan bouwen.  Voor volgend jaar (2018) staat de bouw van twee woningen voor leerkrachten 
in Namasim gepland. 
 
Updates van het project zullen te vinden zijn op de website van World Servants met hulp van de link:  
worldservants.nl/projectarchief2016 
 

Financiële verantwoording 
De bijdrage groot € 2.900,-- die World Servants van de Stichting Wereld Winkel Culemborg in 2016 
ontving, is besteed aan de activiteiten beschreven in deze rapportage. Op pagina 77 van het jaarverslag 
van 2016 vindt u een financiële verantwoording van het GH116 project. Uw bijdrage is bij dit project 
geboekt onder Fondsen en Stichtingen. Mede door de NBB, de deelnemers en de supporters van World 
Servants kon het project gerealiseerd worden. Het jaarverslag kunt u inzien op onze website via de link: 
worldservants.nl/jaarverslag/2016  

 

Namasim 

Dindani 

Sakogu 

https://www.worldservants.nl/zambia/ZA316
https://www.worldservants.nl/jaarverslag_2016


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lees meer op worldservants.nl/impact 
 

 
 
 
 
 
 
 


