
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONDSAANVRAAG 
 

The Chief District Executive Mr. Sormifeyema stated; "the Talensi District Hospital 
in Tongo is making efforts to offer affordable health care and to reduce child 

mortality but more staff is needed. Crucial for achieving this is the availability of 
decent accommodation. " 

Woningen voor medisch personeel in Tongo  
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Doel 
AG Care Ghana, de partner waar World Servants mee samenwerkt, voert verschillende programma's uit in 
het Noorden van Ghana. Een daarvan is het verbeteren van de basisgezondheidszorg in Gorogo, 
Nakpanduri en Saboba en Tongo. Doordat goede zorg toegankelijker wordt gemaakt, neemt het aantal 
mensen dat sterft aan de gevolgen van een van de Top 10 ziektes af. De belangrijkste zijn infecties aan de 
luchtwegen (TBC), infarcten, malaria, hartkwalen, aids en complicaties gedurende de zwangerschap. Naast 
zorg draagt preventieve voorlichting (ook op scholen) eraan bij dat de kennis van de mensen wordt 
vergroot en zij zichzelf beter leren beschermen. Voor Tongo is de doelstelling om meer verplegend 
personeel dicht bij het ziekenhuis te huisvesten zodat er sneller en betere zorg geboden kan worden onder 
andere op de 'Eerste Hulp'.   
 

Projectactiviteiten 
Talensi is een van de nieuw 
gevormde districten in het 
noorden en het District Hospital is 
daardoor nog in opbouw. Veel van 
het verplegend personeel wat hier 
werkt moet van ver komen. Om dit en daardoor ook de zorg te verbeteren is het volgende gepland: 
 Om meer personeel dicht bij de kliniek te kunnen huisvesten worden er twee woningen gebouwd en 

een regenwatertank. Een woning meet 9 x 8 mtr. en heeft een keuken, douche & toilet, slaapkamer 
en woonkamer. Door een andere indeling ontstaat er een variant met drie (slaap)kamers waardoor 
er meer personeel in één woning ondergebracht kan worden. Indien er voldoende financiële 
middelen geworven kunnen worden, wordt er een derde en een vierde woning gebouwd;  

 Programma voor de kinderen, sportactiviteiten en huisbezoeken tijdens het project zorgen voor 
intensieve interactie tussen de gemeenschap en de Nederlandse jongeren waardoor bij beide een 
proces van verandering in gang wordt gezet. De World Servants groepen organiseren ook 
“Voetbal4Water” activiteiten als trainingen en wedstrijden die gebruikt worden om aan de 
leerlingen en hun ouders het belang van persoonlijke hygiëne uit te leggen; 

 Trainingen, workshops en informatiebijeenkomsten verzorgd door AG Care voor ouders, 
leerkrachten en schoolbestuur over het belang van hygiëne en onderwijs, in het bijzonder voor 
meisjes.  

Achtergrondinformatie 
Ghana wordt beschouwd als een van de stabielere landen in West-Afrika sinds de overgang naar een 
meerpartijendemocratie in 1992. Voorheen bekend als de Gold Coast werd Ghana in 1957 onafhankelijk 
van Groot-Brittannië en daarmee het eerste land dat zich bevrijdde van de koloniale overheersing. Goud, 
cacao en meer recent olie vormen de hoeksteen van de economie van Ghana en hebben bijgedragen aan 
een economische bloei. Toch profiteren nog lang niet alle 27 miljoen inwoners hiervan ondanks de 
verkiezingsbeloften van de huidige president Nana Akufo-Addo. Daardoor blijven de ontwikkelingen in 
het Noorden van Ghana ver achter bij die in het Zuiden waar de hoofdstad Accra ligt.    
 
In het Talensi District waarvan Tongo de provinciehoofdstad is, wonen ruim 81.194 mensen (2010 
census). Het District is in 2003 ontstaan en er moet nog veel gebeuren om de onderwijs- en 
gezondheidszorgvoorzieningen te verbeteren. Er is een District Hospital in Tongo, drie Health Centers en 
13 kleine klinieken zogenaamde Health Post. Ruim 40% van de bevolking bestaat uit kinderen in de leeftijd 
van 0-14 jaar. 84% Van de bevolking woont in kleine dorpen op het platteland waar een gemiddeld 
huishouden uit vijf personen bestaat. Velen zijn hier boer (90,7% van de huishoudens) die maïs, rijst 
sorghum, pinda's en tomaten verbouwen en vaak op of onder de armoedegrens leven. Van hen hebben de 
meesten, 78%, nooit onderwijs gehad. In dit district is 88% van de huizen gebouwd van klei, heeft 8% 
elektriciteit en beschikt slechts 7% over een wc / latrine. Water op het platteland komt voornamelijk uit de 
rivier, 65% kan gebruik maken van een pomp. Binnen de bestaande traditionele (stam)structuren hebben 
de chief en de dorpshoofden grote bevoegdheden.  
 
Tongo zelf heeft ongeveer 5.000 inwoners. Zij en de mensen die vanuit de andere klinieken doorverwezen 
worden zijn aangewezen op dit ziekenhuis. Vanwege de afstand en kosten die het bezoek aan een kliniek / 
ziekenhuis met zich meebrengt gaan mensen er pas heen als het bijna te laat is. Daardoor lopen 15 van de 
1.000 bevallingen voor baby’s fataal af en daar komen de moeders die overlijden nog bij. Het Talensi 
District heeft te weinig financiële middelen om zelf de benodigde infrastructuur te realiseren.  
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Werkwijze 
Sinds 1991 hebben World Servants en AG Care Ghana 27 gezondheids- en 48 onderwijsprojecten 
gerealiseerd. Voor dit project heeft eerst uitgebreid overleg plaatsgevonden met het District Health (de 
aanvrager). Gedurende het traject komt daar de gemeenschap bij. Met de Chief en de oudsten van Tongo 
overleggen AG Care en World Servants over de uitvoering van het project. 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, medicijnen, uitrusting of het groot onderhoud.   
      
De woningen worden gebouwd door een 
lokale aannemer samen met de 
gemeenschap. In de zomer krijgen zij 
gedurende drie weken hulp van een 
World Servants groep. Alle benodigde 
bouwmaterialen worden in Ghana 
aangekocht.  
 
Looptijd: juni 2020 - mei 2021 
Tussenrapportage: december 2020 
Eindrapportage: mei 2021 
 
AG Care monitort de voortgang van het bouwproject voortdurend. Na oplevering blijft World Servants 
een project nog vijf jaar volgen. Gedurende deze periode wordt de locatie twee tot drie keer bezocht 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 Tongo bouwen samen 
aan verandering. Dat levert behalve betere basisgezondheidsvoorzieningen voor de bevolking ook een 
verandering bij de Nederlandse jongeren op.  
De jongeren van de World Servants actiegroep uit Wierden voeren een jaar lang actie voor dit 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 
bouwkosten. 
 
Het project wordt verder gefinancierd door fondsenwerving. 
De begroting van het project (op basis van 44 deelnemers) is hieronder weergegeven.  
 

Projectkosten GH120 - Tongo  Projectinkomsten  
 

Reis en verblijf in projectland €     58.824 Bijdrage deelnemers incl. toeslag €  104.340 
Uitstapjes in projectland €        1.540 Challenge  €     17.512 
Training en uitrusting €     15.726   
Werving en ondersteuning   €     17.540 Nog extra te werven  €     30.073 
Training leiders €            988   
Bouwproject 2 woningen , water-
tank en ontwikkelingsprogramma 

€     43.907   

Bouwmaterialen 2 extra woningen €     13.400    
Totaal kosten: €  151.925 Totaal projectinkomsten: €  151.925 

Concrete vraag 
Wij willen u vragen om de actiegroep Wierden financieel te ondersteunen. Uw bijdrage stelt het in staat 
om in de zomer van 2020 mee te helpen aan het bouwproject voor de medische staf in Tongo - Ghana.  Bij 
het werven van de extra fondsen werken de actiegroep Wierden en World Servants samen met als doel 
om het gehele project, inclusief de twee extra woningen, te kunnen realiseren. 



 

 

  

Het World Servants concept 
Een World Servants-project is een jongerenreis naar een ontwikkelingsland. Gedurende drie weken 
ondersteunen Nederlandse jongeren, waaronder jongeren met een beperking, een lokale gemeenschap bij 
de bouw van een school, kliniek, woningen voor leerkrachten & verpleegkundigen of sanitaire 
voorzieningen. Deze bouwprojecten zijn onderdeel van de programma’s van lokale partnerorganisaties en 
helpen bij het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden van de gehele gemeenschap. Zo bouwen 
we mee aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze moeten een eind 
maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.  
 

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. Bijvoorbeeld als het gaat om 
gendergelijkheid (SDG 5): Nederlandse jongens die meehelpen met koken, afwassen of water halen 
en meisjes die volwaardig meewerken op de bouw en mee voetballen, geven denk- en gespreksstof. 
Niet alleen in de gemeenschap, ook tussen de gemeenschap en de deelnemers. Dit gebeurt ook als 
jongeren met een beperking samen met de anderen meebouwen aan bijvoorbeeld een nieuwe school. 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 en willen bijdragen aan een betere 
samenleving.  Ook zijn ze milieubewuster geworden en consumeren ze duurzamer. Daarmee dragen 
World Servants-projecten bij aan SDG 12. Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


