
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONDSAANVRAAG 

 
 Mr. Daniel of the Education Office: “the two schools in Gbangu with more than 900 

learners are in desperate need for new classrooms. The available 6 classrooms and 
the temporary ones cannot cater properly for this high number of learners.”   

 

Drie nieuwe klaslokalen voor de basisschool in Gbangu  
WORLD SERVANTS IN SAMENWERKING MET AG-CARE - GHANA     

 

Aanvraag voor     
Ghana project 

 
  

Aanvrager     
World Servants 
Dhr. J. van der Leest 
e-mail: janvanderleest@worldservants.nl 
telefoon:  0561 - 61 48 57 



 

2   
 

Doel 
World Servants ondersteunt het onderwijsverbeteringsprogramma dat de leeromstandigheden en de 
hygiëne zal verbeteren op 15 basis- (primary) en middelbare (junior high) scholen met totaal zo'n 5.000 
leerlingen. Onze partner AG-Care voert dit programma uit in drie districten in Noord Ghana gedurende de 
periode 2016 - 2020. Doordat er bij scholen nieuwe klaslokalen, woningen voor leerkrachten, latrines, 
regenwatertanks en verschoningsruimtes voor meisjes komen, sturen meer ouders hun kinderen naar 
school. Het aantal leerlingen -met name meisjes-  dat de school afmaakt, zal verder toenemen. Door 
voorlichting wordt de kennis van de leerlingen en hun ouders over persoonlijke hygiëne vergroot. 
Inmiddels zijn er al verbeteringen gerealiseerd bij tien scholen. 

Projectactiviteiten 
Om ervoor te zorgen dat de leerlingen (zie foto hiernaast) een 
fatsoenlijke plek krijgen om te leren in Gbangu realiseren de 
gemeenschap, AG-Care en World Servants: 
 Nieuw schoolblok met drie klaslokalen voor de basisschool inclusief 

inrichting (75 schoolbankjes); 
 Programma voor de kinderen, sportactiviteiten en huisbezoeken 

tijdens het project voor intensieve interactie tussen de gemeenschap 
en de Nederlandse jongeren waardoor bij beide een proces van verandering in gang wordt gezet.  

Gewenste aanvullende activiteiten en voorzieningen: 
 Twee regenwatertanks elk van 35.000 ltr. Voor basisschool en de JHS (Junior High School);  
 Verschonings-(sanitaire)ruimte voor de oudere meisjes; 

 Trainingen, workshops en informatiebijeenkomsten verzorgd door AG-Care in samenwerking met het 
District WASH & Education Offices voor ouders, leerkrachten en schoolbestuur over het belang van 
hygiëne en onderwijs, in het bijzonder voor meisjes.   

Achtergrondinformatie 
Ghana is zeven keer groter dan Nederland en heeft bijna 28 miljoen inwoners. Het stond bekend als 'de 
Goudkust' in de koloniale tijd, en wordt tegenwoordig vaak een 'groeiland' genoemd. Zeker vergeleken 
met andere landen in West-Afrika is het een toonbeeld van stabiliteit. Toen in 2007 ook nog eens olie en 
gas gevonden werd, leek alles beter te worden. Maar de winning daarvan gaat trager dan gedacht, en de 
economische groei gaat hand in hand met een toenemende ongelijkheid in het land. Nog steeds moeten 
veel Ghanezen rond zien te komen van minder dan één Euro per dag. Met name het Noorden profiteert 
niet van de toegenomen groei. In deze regio's, die op een afstand van 600 km of meer van de hoofdstad 
Accra afliggen, blijft de armoede groot.  
 
In het East Mamprusi District waar Gbangu ligt wonen ruim 121.000 mensen (2010 census), bijna 50% van 
de bevolking bestaat uit kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar. 70% Van de bevolking woont in kleine 
dorpen op het platteland waar een gemiddeld huishouden uit negen personen bestaat. Hier is bijna 
iedereen boer (97%) die veelal op of onder de armoedegrens leeft. Van hen hebben de meesten, 57%, nooit 
onderwijs gehad. In dit district is 90% van de huizen gebouwd van klei, 39% heeft elektriciteit en slechts 
14% beschikt over een wc / latrine. Water op het platteland komt voornamelijk uit de rivier, 42% kan 
gebruik maken van een pomp. Binnen de bestaande traditionele (stam)structuren hebben de chief en de 
dorpshoofden grote bevoegdheden. Zij dienen vanaf het begin bij een project betrokken te worden.  
   
Gbangu is een plattelandsdorp met ongeveer 2.700 inwoners 
die voornamelijk boer zijn. Positief is dat er steeds meer 
kinderen uit het dorp en de omgeving op de juiste leeftijd (279 
kleuters) met het volgen van onderwijs beginnen. De 
basisschool heeft 436 leerlingen en inmiddels zijn er al 204 
leerlingen doorgestroomd naar de JHS (middelbare school). 
Ook zijn er voldoende leerkrachten (19) maar de huidige 
infrastructuur is niet op berekend op de grote hoeveelheid 
leerlingen. Eigenlijk is er maar één schoolblok met drie lokalen 
dat aan de eisen voldoet. De overige, sommigen zijn van klei gemaakt (zie foto), zijn oud, klein en donker en 
nauwelijks geschikt om les te geven. Met de bouw van drie nieuwe ruime klaslokalen zal de situatie al flink 
veranderen. Door ook een regenwatertank te bouwen en een verschoningsruimte voor de oudere meisjes 
zal de hygiëne op school verder verbeteren. De school heeft wel acht degelijke / veilige latrines.  
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Lokalen die aan de standaard voldoen en andere voorzieningen zorgen er ook voor dat leerkrachten op de 
school blijven wat de kwaliteit en continuïteit ten goede komt.   

Werkwijze 
Sinds 1991 hebben World Servants en AG-Care 26 gezondheids- en 44 onderwijsprojecten gerealiseerd. 
Een project begint met een uitvoerige consultatie van de gehele gemeenschap. Samen met AG-Care 
stellen ze een schoolverbeteringsplan (SIP) op. Op de foto vindt er overleg plaats met de leden van de 
SMC, PTA, AG-Care en World Servants over de uitvoering van het project. AG-Care coördinator Stephen 
Abarika legt uit hoe de samenwerking met het District georganiseerd is. Met de autoriteiten sluit AG-Care 
een overeenkomst. Hierdoor vallen de in gezamenlijk overleg geplande projecten onder hun 
verantwoordelijkheid.  Zo is het de gemeenschap ook duidelijk bij wie ze moeten zijn als er vragen zijn of 
problemen met salarissen, leermiddelen of het groot onderhoud.      
 
De klaslokalen worden gerealiseerd door een lokale 
aannemer en de gemeenschap. In het voorjaar krijgen zij 
gedurende twee weken hulp van een groep leerlingen van het 
Stanislas College. Een gespecialiseerd bedrijf bouwt de 
watertanks.  Alle benodigde bouwmaterialen worden in 
Ghana aangekocht.  
 
Looptijd: februari 2019 - april 2020 
Tussenrapportage: december 2019 
Eindrapportage: mei 2020 
 
AG-Care monitort de voortgang van het bouwproject voortdurend. Na oplevering blijft World Servants 
een project nog vijf jaar volgen. Gedurende deze periode bezoeken we de locatie twee tot drie keer ten 
behoeve van de voortgang en een eindevaluatie. Naast het verzamelen van de belangrijkste data worden 
interviews gehouden waarbij onder andere de Most Significant Change methode gebruikt wordt om 
inzicht te krijgen in de veranderingen die volgens de doelgroep zijn gerealiseerd.   

Begroting en financiering 
 Het World Servants-concept is uniek. Nederlandse jongeren en de inwoners van Gbangu bouwen samen 
aan verandering. Dat levert behalve nieuwe klaslokalen en beter onderwijs ook een verandering bij de 
Nederlandse jongeren op. De leerlingen van het Stanislas College voeren een jaar lang actie voor het 
project. Hiermee betrekken zij veel mensen uit hun eigen gemeenschap (achterban, bedrijfsleven, kerk en 
school). Zo financieren ze hun eigen voorbereidings-, reis- en verblijfkosten daarnaast dragen zij bij aan de 
project(bouw)kosten.  
De begroting van het project (op basis van 38 deelnemers) is hieronder weergegeven.  
 

Lokale projectkosten GH119  Projectinkomsten  
 

Bouwkosten drie klaslokalen  € 20.096 Bijdrage deelnemers €   11.400  
Inrichting 75 schoolbanken €    2.900 Lokale bijdrage: arbeid PM 
Partner coördinatie en voorbereiding €    4.520   
Organisatie kosten  Nog te werven  €   35.214 
Uitvoeringskosten bouwproject €     2.998   
Uitvoeringskosten inzet jongeren €     6.000   
Aanvullende bestedingen    
Twee regenwatertanks €     6.000   
Verschoningsruimte voor meisjes €     1.350   
SIP, training, afschrijving auto’s €     2.750   
Totaal kosten: €  46.614 Totaal projectinkomsten: €  46.614 

Concrete vraag 
De leerlingen van het Stanislas College en World Servants benaderen fondsen en stichting met de vraag of 
zij financieel willen bijdragen aan de bouw van betere onderwijsfaciliteiten in Gbangu zodat de kwaliteit 
en de resultaten verder omhoog gaan.  



 

 

 

 

Het World Servants concept 
Een World Servants-project is een jongerenreis naar een ontwikkelingsland. Gedurende drie weken 
ondersteunen Nederlandse jongeren een lokale gemeenschap bij de bouw van een school, kliniek, 
woningen voor leerkrachten of verpleegkundigen of sanitaire voorzieningen. Deze bouwprojecten zijn 
onderdeel van de programma’s van onze partnerorganisaties en dragen bij aan het blijvend verbeteren van 
de levensomstandigheden van de gehele gemeenschap. 
 
Verandering is het centrale woord in de missie van World Servants; Verandering is anders gaan denken en 
handelen. Het ontstaat door leren, zien en ervaren. Als Nederlandse jongens meehelpen met koken, 
afwassen of water halen en meisjes volwaardig meewerken op de bouw en mee voetballen, geeft dit stof 
tot nadenken en leidt het tot gesprek. Niet alleen in de gemeenschap, ook tussen de gemeenschap en de 
deelnemers. In de interactie tussen leeftijdsgenoten en andere leden van de gemeenschap schuilt het 
echte effect van de projecten. Tijdens het werken, persoonlijke gesprekken, sportactiviteiten en andere 
bijeenkomsten is men met elkaar in gesprek over hoe het in de andere cultuur gaat. Onderwerpen die veel 
besproken worden zijn de toekomst, verder leren, trouwen en kinderen krijgen. Bij de gemeenschap 
ontstaan hier door nieuwe inzichten die de activiteiten van de partner op deze terreinen versterken. 
 
World Servants daagt de Nederlandse deelnemers uit om hun ervaring opgedaan in het buitenland te 
vertalen naar concrete actie in Nederland. Dat dit daadwerkelijk gebeurt, blijkt uit de resultaten van de 
effectmeting die World Servants jaarlijks uitvoert. Jongeren die op project zijn geweest doen gemiddeld 
meer vrijwilligerswerk in de kerk of buurt, zijn meer betrokken bij mensen in ontwikkelingslanden en ze 
consumeren duurzamer. 
 
Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


