
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTAGE 

Madame Judith Kapoti, one of the teachers: “because I live in this new apartment 
my dream to stay close to my students and teach effectively has come through. As a 

teacher I am in school on time and able to be an example for the students”.  

GH318: woningen voor leerkrachten in Namasim 
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Doel 
World Servants ondersteunt het onderwijsverbeteringsprogramma dat de leeromstandigheden maar ook 
de hygiëne zal verbeteren op 15 basis- (Primary) en middelbare (Junior High) scholen met totaal zo'n 
5.000 leerlingen. Onze partner AG-Care, de nieuwe naam van AGREDS, 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 zeven scholen.   

Projectactiviteiten 
Om meer leerkrachten van de Primary - en de Junior High School (JHS) in Namasim te laten wonen, 
realiseren de gemeenschap, AG-CARE en World Servants: 
 Twee woningen voor de leerkrachten. Een woning meet 9 mtr. x 8 mtr. Eventueel een derde woning bij 

voldoende financiële middelen. 
 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. 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 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. 

Uitvoering en voortgang 
De start van dit project was zeer goed. 
Isaku, de aannemer, en de gemeenschap 
hadden de fundering klaar en de benodigde 
bouwmaterialen lagen netjes op de groep te 
wachten. Daarom zat vanaf het begin de 
vaart er goed in. Samen met de 
bouwvakkers, die vaak ook op zaterdag en 
zondag doorwerkten, en de gemeenschap 
lukte het om ondanks twee dagen regen de 
woningen in ruwbouw met het dak (foto) 
erop af te krijgen. 
 
De gemeenschap en de groep waren erg bij elkaar betrokken geraakt door het samenwerken en leven. 
Tijdens de huisbezoeken ervoeren de Nederlandse jongeren hoe het dagelijkse leven van deze families op 
het platteland van Ghana verloopt. Daarnaast was er tijd en aandacht voor elkaar bij onder andere het 
kinderprogramma, sport- en spel activiteiten, een wandeling onder begeleiding van de jongeren uit het 
dorp, activiteiten van de kerk en de diensten op zondag. Het ‘Voetbal4Water’ bestond uit het voorzorgen 
van een training en het geven van hygiëne voorlichting voordat de interlandwedstrijd tussen het World 
Servants team (Nederland) en FC. Namasim (Ghana) begon.   
 
Tijdens een feestelijke ceremonie zijn de 
woningen aan de gemeenschap 
overgedragen. Zij gaan deze samen met de 
aannemer afmaken. Vier leiders van de 
groep viel de eer te buurt om tot ‘chief’ 
benoemd te worden. Hierbij kregen ze de bij 
hun status behorende kledij aangemeten.  
 
Al snel na het vertrek van de groep, eind 
augustus, kwam er een bericht met foto’s 
dat de woningen klaar waren voor gebruik. 
Men had hard doorgewerkt in Namasim.  
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Op de website worldservants.nl/projectarchief2018 staan een aantal updates met meer foto’s over dit 
project in Ghana. 
 

Resultaten 
In Namasim is de situatie bij beide scholen 
flink verbeterd. De JHS kreeg extra 
klaslokalen met hulp van de overheid en 
door de bouw van de twee nieuwe 
appartementen (foto) zijn de scholen in 
staat om meer gekwalificeerde 
leerkrachten aan te trekken.  
 
Aan het begin van het schooljaar 
2019/2020 steeg het aantal leerlingen op de kleuter- en de 
Primary School van 458 naar 535. Ook de doorstroom naar 
JHS groeit nog steeds en meer leerlingen maken deze school 
af. Hier steeg het aantal leerlingen fors van 130 naar 275. 
Voor de meisjes is de situatie aanzienlijk verbeterd omdat er 
nu twee vrouwelijke leerkrachten zijn. Dit verhoogt het 
gevoel van veiligheid. De degelijke latrines en een eigen 
verschoningsruimte dragen hieraan bij. Daarnaast is er 
iemand waarmee je over specifieke ‘vrouwenzaken’ kunt 
praten. De bewustwording bij de ouders over het belang van 
onderwijs zorgt ervoor dat meer meisjes met goed gevolg de 
JHS afronden. Op beide scholen zitten nu meer meisjes dan 
jongens. 
  
Omdat de JHS ook een eigen regenwatertank kreeg, kan men 
op beide scholen nog beter de hygiëne borgen. Er is nu 
voldoende water beschikbaar wat het schoonmaken van de 
latrines makkelijker maakt, er is drinkwater beschikbaar en 
de leerlingen kunnen na het gebruik van de latrines hun 
handen wassen (foto). Leerlingen zijn ook geen tijd meer kwijt 
aan het halen van water, wat voorheen wel het geval was. 
 
Inmiddels heeft de overheid beide scholen 
overgenomen van de kerk. Doordat op de 
Primary School de klassen gesplitst zijn, zorgden 
dit ervoor dat het aantal leerkrachten van zeven 
naar elf toenam. Bij de JHS, die vakdocenten 
heeft die een of twee vakken geven, steeg het 
aantal van vijf naar acht. Op de foto hiernaast 
staat een aantal van hen, waaronder vier nieuwe 
collega’s van zowel de Primary School als de 
JHS. Alle zeven leerkrachten inclusief Judith 
Kapoti maken gebruik van de beide 
appartementen. Die zijn net als zij erg blij dat ze 
nu dicht bij de school wonen en niet meer op en 
neer hoeven te reizen, waardoor ze meer tijd kunnen besteden aan het les geven en er zo voor zorgen dat 
de leerstof voor het betreffende jaar in zijn geheel behandeld kan worden.    

Financiële verantwoording 
De projecten in 2018 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters 
van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.  
In het jaarverslag van 2018 zijn de projecten financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina’s 86 
t/m 95. Het jaarverslag kan men inzien via de link: worldservants.nl/jaarverslag/2018 
 

https://www.worldservants.nl/ghana/GH318
https://www.worldservants.nl/jaarverslag


 

 

 

 
 
Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we. 
 

 
 
 
 
 
 


