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A white person arriving in Ghana for the first time will experience culture shock because what 

he will see is diametrically opposed to what he is used to in his country. Culture shock is not 

only suffered by those who travel and live abroad. Any change in surroundings can bring 

about the feeling of shock. If a person leaves home for the first time and goes to college, the 

new environment and experiences may be a shock to him. 

 

Globalisation has caused the transfer of foreign cultures into the country as a result of 

Ghanaians travelling abroad and getting consumed in the white man's culture. Many of the 

well-known behavioural trends in our culture as described below are no longer the same due 

to foreign cultural infiltrations. 

One will therefore conclude that certain cultural trends that portray the uniqueness of the 

Ghanaian have gradually been infiltrated and corrupted by foreign cultural intrusions. The 

reader will have to judge whether the change in the trend of behaviour, attitudes and culture 

due to foreign infiltration is positive or negative. 
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Voorwoord 

 

Als je naar Ghana afreist als vrijwilliger of stagiair beschik je toch best over een aantal algemene 

vaardigheden inzake internationale en interculturele competenties:  

● communicatie- en taalvaardig 

● flexibel 

● zich kunnen inleven 

● openstaan voor andere normen en waarden 

● respect tonen 

● kunnen omgaan met diversiteit 

 

Op het eerste zich vrij algemene criteria die we in deze nota wat willen uitdiepen in functie van je 

concrete bestemming in Ghana. 

Als je een tijdje in Afrika gaat leven zul je andere gewoonten en gebruiken tegenkomen dan wij 

gewend zijn. Het is essentieel een goede voorbereiding te hebben, om te zorgen dat je verblijf in 

Kpando ook duurzaam en bevredigend is voor alle partijen.  

In deze nota vind je een aantal lokale gebruiken en verschillen zodat je tijdens je stage sneller en 

beter contact kan maken met je Afrikaanse collega’s, vrienden en gastgezin. 

 

 

Luc Somers 

Support Ghana 

Emo Foundation NGO  



1. Gebruiken in Ghana 

 

Vriendschappen 

Het is bijzonder prettig om vriendschappen aan te knopen met personen die je graag mag (vooral 

mensen van dezelfde sekse en ongeveer dezelfde leeftijd). Je hebt erg veel aan je Afrikaanse 

vrienden omdat ze gezelschap zijn in moeilijke perioden, je ze alles kan vragen wat je niet snapt en ze 

je in contact brengen met hun vrienden en je meenemen naar kraamvisites, bruiloften, 

begrafenissen, enz. Vriendschappen tussen jongens en meisjes zijn niet vanzelfsprekend in Afrika. Als 

je als meisje/vrouw bijvoorbeeld veel omgaat met een jongen/man, verwacht hij meestal wel dat 

daar een relatie uit voortkomt; wees je hiervan bewust. Vriendinnen onderling en ook vrienden 

onderling hebben veel makkelijker en meer fysiek contact met elkaar dan wat bij ons gebruikelijk is; 

kijk niet gek op als ze hand in hand met je willen lopen of even een vuiltje van je wang vegen. 

Hiërarchie 

Toon respect voor ouderen en volg hun aanwijzingen zoveel mogelijk op. Je kan jongeren en 

kinderen op jouw beurt vragen wat voor jou te doen (vaak doen ze dit al uit zich zelf). Dit is iets waar 

Afrikanen erg veel waarde aan hechten. Een ouder familielid gehoorzaam je en daarvoor in de plaats 

zal diegene je helpen als je in nood bent. Ouderen die je hebt leren kennen kun je altijd om raad 

vragen. Ook kunnen ze bemiddelen als je problemen met iemand anders hebt of als je iets van 

iemand nodig hebt. Tijdens het begroeten van oudere en/of respectvolle mensen buig je je hoofd. 

“Old age is still very much respected in the Ghanaian society. A passenger will readily give 

his seat to an old person standing in a bus, something the youth in Europe will seldom do. But 

these days there are no longer such public buses in Ghana where the youth will give place to 

the old. And we have no subway trains. “ 

Begroetingsrituelen 

Als je iets serieus met iemand wilt bespreken (of iets bij iemand wilt kopen) begin dan eerst met het 

(uitgebreide) begroetingsritueel en vraag hoe iedereen het maakt voordat je ter zake komt. Doe je 

dit niet, dan komt dat vrij onvriendelijk over. Met mensen die je nog niet kent verandert het de hele 

atmosfeer en breekt een brede lach door, vooral als je de begroetingen in de lokale taal kent. Het is 

verbazingwekkend hoeveel impact het vriendelijk groeten en vragen naar iemands familie en 

gezondheid heeft; het lijkt wel de sleutel naar het warme hart van de gemiddelde Ghanees en de 

eenvoudigste contacten (zoals met een marktvrouw) worden een geweldige ervaring. 

Bezoekjes en groeten 

Als er iemand die je kent ziek is, wordt het erg gewaardeerd als je diegene bezoekt (thuis of in het 

ziekenhuis). Sowieso is het heel gebruikelijk mensen die je kent vaak te bezoeken. Hierbij gaat het 

niet om een uitgebreid bezoek, maar om het ‘begroeten’. In onze ogen is het heel raar om naar 

iemand toe te gaan, te groeten, en dan snel weer op te stappen. Maar in Afrika is dit een blijk van 

respect en heel belangrijk wil je je goede contacten onderhouden. Ook als je op straat iemand 

tegenkomt die je kent is het onbeleefd zomaar door te lopen. Elkaar uitgebreid begroeten en een 

praatje zijn de norm. Als iemand je op straat wil roepen wordt er vaak hard naar je gesist (ttssssss); 

dit is niet onbeleefd bedoeld, maar een gewone manier om iemand te roepen. 



“Calling people without titles is difficult for Ghanaians. It is an important tradition in Ghana 

to add a respect-giving title when calling or addressing people. You will often hear: Mr. 

Afrifa, Mrs. Suberu, Madam Serebour, Prof. Ken, (Owura, Owurayere etc,). In everyday 

speech, people use Nana, Brother, Sister, Uncle, Efo, etc. to people who are much older. “ 

 

“When a Ghanaian meets other people he knows, either on the street, at meetings, funerals 

and at parties, a handshake is obligatory, even between people of different sexes. However, a 

softer feminine handshake is expected of women. Ghanaians don't often mention their names 

during handshake which is a culture shock for tourists. This is changing. Ghanaian 

handshakes are often between buddies, probably more common with men. Very amazing to 

the tourist is the way we snap our middle fingers to make an interesting sound during 

handshake. If you have lived all your life in Ghana, you will think this practice is common in 

other cultures too. It is not! Conversation between people is loud and intense. This sometimes 

is shocking to foreigners.” 
 

Gebruiken bij een bezoek 

Als je op bezoek gaat bij iemand in Afrika trek je altijd voor het naar binnen gaan je 

schoenen/slippers uit. Het is onbeleefd dat niet te doen. Als iemand bij je op bezoek komt bied je de 

gast water of iets fris aan. Je zult ook vaak drinken aangeboden krijgen als je ergens binnen komt. 

Deze gewoonte is vrij logisch als je het klimaat eenmaal aan den lijve hebt ervaren en beseft dat de 

meeste mensen afstanden te voet moeten afleggen. Als in Afrika een belangrijk persoon op bezoek 

komt, is het belangrijk om ook wat eten klaar te maken of te halen. Mensen zullen dat ook voor jou 

doen. Verder is het normaal om bij een bezoek aan een hooggeplaatst persoon (dorpshoofd, 

genezer, enz) een kleine gift te overhandigen. De traditionele gift is vaak een fles Castle Bridge of 

Kasapreko. 

Omgaan met persoonlijke bezittingen 

In Afrika is het heel normaal om iets van iemand te vragen als je iets nodig hebt of als je iets van de 

ander mooi vindt. Het gebeurt regelmatig dat iemand bijvoorbeeld je oorbellen, schoenen of 

mp3speler vraagt. Omdat dit bij ons niet snel zal gebeuren weet je niet goed wat je moet zeggen. Een 

algemeen geaccepteerde reden om iets niet te geven is dat je er maar één van hebt. De meeste 

Afrikanen geven het gevraagde vaak wel (aan een vriend, familielid of een erg arm persoon; niet aan 

een wildvreemde) als ze er twee of meer van hebben. Ook kan je glimlachend zeggen; “sorry” of 

“maybe later”. Ook kan je uitleggen waarom je het gevraagde echt niet kan missen; zolang je dit op 

een vriendelijke manier doet en niet met een beledigde of geïrriteerde ondertoon worden mensen 

niet boos als je weigert. Ze zullen het echter niet begrijpen als je bot reageert of hen negeert zoals 

jammer genoeg vele blanken gewend zijn te doen. Eigenschappen als directheid worden niet zo 

gewaardeerd. Daarentegen is respect, beleefdheid en het helpen van andere mensen een hoog goed. 

Je kan ook leren dat je best wat kan geven aan iemand die je aardig vindt; als je het kan missen 

tenminste, niet omdat je denkt dat dat moet. Dat gebeurt onderling ook heel vaak. Maar het is 

natuurlijk echt niet nodig zomaar spullen aan wildvreemden weg te geven. Andersom kan je heel 

goed iets van je vrienden vragen; het is een teken van echte vriendschap als je elkaar dingen geeft. 

Eigendommen zijn minder persoonlijk dan bij ons; wat van je familie (of goede vrienden) is, is ook 

van jou. Als je bij een familie woont maak je tijdelijk deel uit van dat gezin en zo behandelen ze jou, 

maar ook je spullen. Als je dus niet wilt dat leden van je gastgezin bepaalde dingen gebruiken/lenen, 

berg ze dan goed op of zet ze op slot (bv fiets). 



Sociale zekerheid 

Zoals hierboven beschreven is het in Afrika heel gebruikelijk elkaar vaak te bezoeken. Bovendien is 

het ook veel normaler spullen of geld aan elkaar te vragen en geven; het begrip van eigen bezit is er 

veel minder normaal dan bij ons. Misschien is dit een reden waarom de meeste Afrikanen niet 

gewend zijn te sparen; waarom zou je zoveel moeite doen als je het gespaarde vrij snel weer kwijt 

kunt zijn? Nu is dit een probleem als er ineens veel geld nodig is; zoals voor een ziekenhuisrekening. 

Maar nu komt het opgebouwde netwerk van vrienden en kennissen weer goed van pas. Er wordt een 

rondgang langs alle personen die men kent (en waaraan men ooit wel eens iets gegeven heeft) 

gemaakt en geld (terug)gevraagd; nu kan de ziekenhuisrekening betaald worden. Zonder zo’n 

netwerk ben je dus goed de klos; het netwerk fungeert als een verzekering. Het is dus echt van 

levensbelang dat je veel mensen kent die je aardig vinden. Een gevolg hiervan is weer dat het erg 

belangrijk is dat mensen niet slecht over je spreken. Er wordt dan ook veel moeite gedaan een goede 

indruk op anderen te maken. 

African time   Ghana Maybe Time (GMT) 

Zoals je ongetwijfeld weet houden ze zich in Afrika niet zo precies aan de tijd zoals wij dat doen. De 

meeste Afrikanen spreken zelfs geen tijd af, of spreken helemaal niks af; maar komen gewoon, of 

komen niet als er iets tussendoor komt. 

Soms is het echter zo dat als je wél een tijd afspreekt, mensen daar aardig strikt in zijn. 

Maar net zo vaak zit je regelmatig te wachten op mensen met wie je wat afgesproken hebt. Als je ze 

dan de volgende dag tegenkomt en vraagt waarom ze niet zijn geweest reageren ze soms verbaasd: 

“maar het regende toch?”. Als het regent ga je niet naar buiten; logisch! Het belangrijkste om te 

ontwikkelen als je in Afrika bent is geduld. Zonder geduld erger je je groen en geel, want veel tijd 

wordt doorgebracht met wachten. Wachten op de personen die mee gaan, wachten op de bus, 

wachten tot die belangrijke persoon gearriveerd is, wachten tot de regen voorbij is, wachten tot je 

fiets teruggebracht wordt, wachten tot degene komt die een auto heeft (terwijl je veel sneller bent 

met een taxi, maar nee…), wachten tot een bureaumedewerker alle papieren ingevuld en bij elkaar 

gezocht heeft, wachten tot de elektriciteit het weer doet, enz, enz. Geduld is in Afrika een erg hoog 

aangeschreven eigenschap; geduldige mensen zijn wijs en bereiken altijd wat ze willen omdat ze de 

tijd hebben om het voor elkaar te krijgen. Men kijkt neer op mensen zonder geduld; dat zijn net 

kinderen. Meestal heeft het ook geen enkele zin boos te worden als iets te langzaam gaat; ze zullen 

dan eerder langzamer dan sneller iets voor je doen. 

“One very important thing a Ghanaian will never respect is time. There is nothing in the 

Ghanaian culture that encourages lateness, and there is no social sanction against it. In the 

olden days, transportation was a major problem, and therefore it was difficult to honour an 

appointment or attend a meeting on time. This mind-set has continued until today with serious 

consequences. This attitude of not respecting time (African punctuality) has followed the 

Ghanaian wherever he/she goes. Even in the western countries where transportation is not a 

problem, the Ghanaian will attend a social meeting, a party or a private appointment one hour 

or more late. This is strange since these same Ghanaians will never get late to their work 

places. “ 
 

  



Nieuwsgierigheid 

In België wordt het stellen van vragen gezien als interesse in de persoon aan wie je de vraag stelt. In 

Afrika kun je zeker ook vragen stellen uit nieuwsgierigheid, maar als het vragen zijn die vanuit 

onzekerheid (omdat je precies wilt weten hoe iets zal gaan) of kritiek (omdat je er niet op vertrouwt 

dat het wel goed zal gaan), dan komt dit negatief over. Op die manier teveel vragen stellen wordt 

geïnterpreteerd als dat je weinig vertrouwen hebt in die persoon. Als je bijvoorbeeld vraagt of je bij 

een bepaalt barretje cola kan krijgen; hoor je soms: “you wait” (wacht even). Je gaat dan staan 

wachten, maar wil eigenlijk alleen ‘ja’ of ‘nee’ horen. Meestal hebben ze dan zelf geen cola, maar 

wordt er iemand op pad gestuurd om het voor je te gaan halen. Als je dan ongeduldig gaat vragen 

hoe het precies zit, kijken ze je vol onbegrip aan en zeggen bijvoorbeeld: “sit down” (ga rustig zitten). 

Ook als je teveel vragen stelt over hoe iets geregeld wordt of waar iemand geweest is, zal je op veel 

onbegrip en irritatie stuiten. Probeer vertrouwen te hebben dat als iemand je zegt iets te doen of te 

regelen dat dat ook gebeurt zonder alle details en tijd te willen weten. Probeer daarnaast 

vertrouwen en respect te tonen, vooral voor mensen die ouder zijn en/of een hoge sociale status 

(bijv artsen, directeuren, ambtenaren, politie, enz) hebben. 

 

Linkerhand vermijden 

Iedereen eet alleen met zijn rechterhand. De linkerhand wordt vaak gebruikt om je billen te wassen 

en het is dus vies en onbeleefd die hand te gebruiken. Ook als je iemand iets geeft, betaald, een taxi 

aanhoudt, groet, enz, enz gebruik je alleen je rechterhand. De linkerhand is onrein en je vermijdt het 

gebruik daarvan in contact met anderen zoveel mogelijk. Als het echt niet anders kan (omdat je bv 

iets heel zwaars in je rechterhand hebt) zeg je “sorry voor links” als je toch iets met links geeft. In 

sommige delen van Afrika wordt strikter aan deze regel vastgehouden dan aan andere (meestal hoe 

‘rijker’ een gebied, hoe minder strikt). 

“Left-handedness has traditionally been discouraged in the Ghanaian society. Until recently, 

teachers even discouraged pupils from writing with the left. However, our country has been 

blessed with many good left-footed players like Mohammed Polo and Abedi Pele. But to 

shake someone's hand with the left is not permissible. Waving with the left hand is considered 

as a sign of extreme arrogance, just the same way as pointing with the left, and giving, 

receiving or eating with the left hand. Certain traditional meals are eaten with the right hand. 

It is acceptable but strange to see someone eating fufu, banku, diehuo (TZ), with a spoon.” 

 

Eten 

Eten is erg belangrijk in Afrika. Als je ergens komt waar mensen aan het eten zijn roepen ze ” you’re 

invited” (kom erbij en eet een hapje mee). Afrikanen (vooral de vrouwen) waarderen het ontzettend 

als je het gerecht waardeert wat zij bereid hebben. Je doet hen dus een groot plezier mee te eten 

(ook al is het maar een paar hapjes) en te zeggen dat je het lekker vindt (ruiken aan eten wordt als 

zeer onbeleefd beschouwd). Eet, als je bij een gastgezin woont, niet te vaak buiten de deur; ze zullen 

dan denken dat je hun eten niet goed genoeg vindt. Het is trouwens wel beleefd niet je hele bord 

leeg te eten; zo weet de gastvrouw zeker dat ze genoeg heeft gemaakt. Ook appreciëren ze dat 

omdat je wat overlaat voor de anderen. Vaak krijgen de gasten en de mannen eerst hun eten en eten 

de vrouwen en kinderen wat overblijft. Het gebeurt ook vaak dat ze je te eten geven in een aparte 

ruimte, dit is een teken van respect; op die manier kan je rustig eten zonder gestoord te worden. Het 

is een teken van goede vriendschap als je samen uit dezelfde schaal eet. 



Uitgaan 

Degene die iemand uitnodigt wat te gaan drinken of eten, betaalt voor allebei. Als je dus een 

Afrikaanse vriend of vriendin vraagt ergens heen te gaan, wordt ervan uitgegaan dat jij alles voor 

diegene betaald. Als je weet hoe weinig de meeste Afrikanen verdienen kun je je ook voorstellen dat 

iets drinken of eten of voor de lol een reisje maken iets is dat voor veel Afrikanen niet weggelegd is. 

Als je zelf wordt uitgenodigd laat dan ook degene betalen die je heeft meegenomen. Het is attent als 

je af en toe (een deel van) je gastgezin vraagt mee te gaan ergens iets te drinken of eten. 

Je kan ook gevraagd worden om met iemand te gaan dansen. Denk eraan dat mensen in Afrika veel 

intiemer dansen dan wij doen. 

Meedoen met de dagelijkse werkzaamheden 

Het is leuk snel te beginnen met het meedoen met de dagelijkse dingen. In het begin word het je 

vaak zo snel mogelijk uit handen gerukt en word je verzekerd dat je niks hoeft te doen en je moet 

rusten. Maar als je wilt meedoen kan je quasi-boos reageren en erop aandringen dat je mee wilt 

helpen. Uiteindelijk merk je dat men het wel degelijk leuk vindt en komen ze je zelfs halen voor 

klusjes waarvan ze weten dat je die graag doet. Je kan bijvoorbeeld water halen, de grond vegen, 

kleren wassen, meekoken, bonen peulen en pinda’s doppen, mango’s en brandhout verzamelen in 

de ‘bush’, baby’s op je rug dragen, meehelpen met nieuwe vloeren en hutten maken, pinda’s zaaien 

en samen met een dorpsvrouw tussendoortjes maken en verkopen op de markt om maar een paar 

voorbeelden te noemen. Je voelt je er meer bijhoren door mee te doen en het zorgt ook voor leuke 

gesprekken of andere vormen van communicatie (aanmoedigingsklopjes, meezingen met liedjes, 

enz). 

Kledingvoorschriften 

In Afrika kleedt men zich zo goed mogelijk; zeker als je naar de stad of bij iemand op bezoek gaat. 

Veel backpackers dragen vooral oude kleren en Afrikanen begrijpen dat niet. Als je rijk bent (alle 

westerlingen zijn dat vergeleken met de gemiddelde Afrikaan) en je loopt erbij als een zwerver moet 

er wel iets mis met je zijn (bv geen zelfrespect of respect voor degene bij wie je op bezoek gaat). Je 

kan eenvoudig en goedkoop kleding laten maken van Afrikaanse stoffen of nette kleding meenemen 

vanuit België. Zeker als je naar je werk gaat, is het zeer belangrijk dat je er goed verzorgt uitziet. 

Mensen zullen je niet snel aanspreken op je kleding, maar als je er onverzorgd bijloopt zal de familie 

waar je te gast bent er zeker wel op aangekeken worden! Behalve dat mooie (en vooral schone!) 

kleding belangrijk is, is het ook belangrijk de buik, bovenbenen en het bekken goed bedekt te 

houden. Voor vrouwen: het gebied onder de borsten tot over de knieën is taboe. Draag dus geen 

korte T-shirts en ook geen doorschijnende stoffen. Strakke broeken worden ook niet gewaardeerd. 

Zorg ervoor dat je onderbroek niet boven de rand van je broek uitkomt. In Afrika dragen alle 

vrouwen een korte broek of een onderrok onder hun rok; anders zien ze je onderbroek door de stof 

schijnen. Ook als je ondergoed gewassen hebt is het gênant deze open en bloot te drogen te hangen; 

je hangt er een ander kledingstuk overheen. Als je je kleren door iemand anders laat wassen; was 

dan wel je eigen onderbroeken!  Ook moet je opletten bij het zitten dat je je benen bij elkaar houdt 

en je niet je voetzolen naar iemand toe richt. Het is heel raar als een vrouw in korte broek loopt (een 

driekwartbroek kan wel) omdat dat beschouwd wordt als onderbroek. Het bovenlijf daarentegen is 

veel minder taboe dan bij ons. In de dorpen zie je regelmatig een vrouw met bloot bovenlijf op haar 

binnenplaats zitten en over inkijk zitten ze ook niet in. Dat is een gevolg van de borstvoeding die alle 

vrouwen kinderen tot vaak 3 jaar geven. Tenslotte dragen alle meisjes en vrouwen oorbellen; zonder 

ben je eigenlijk geen vrouw. 



Privacy 

 
De man uit het dorpje over privacy: 
‘Hier in Ghana leven we voornamelijk met hele families bij elkaar: vader, moeder, broers, zussen, 
grootouders, neven, nichten, ooms en tantes. Steeds heb je veel mensen om je heen. Het begrip 
privacy heeft bij ons amper betekenis. Zelfs in je bed heb je geen privacy omdat je met meer mensen 
een slaapkamer deelt. Je hebt alleen je bed voor jezelf, maar er kan altijd iemand langskomen die 
geen slaapplaats heeft en vraagt of hij bij je mag liggen. Dan moet je plaatsmaken. Een zekere vorm 
van privacy mis ik wel. Soms wil ik alleen zijn en rust hebben om over iets na te denken. Ik heb 
momenten dat er heel veel mensen thuis langskomen. Dan excuseer ik mij en vertel ze dat ik tijd 
nodig heb om een paar dingen te doen. Ik vraag ze om later terug te komen. Maar over het algemeen 
willen we die onderlinge afhankelijkheid: de interactie gaat hier steeds door. In de steden wonen wel 
wat families die alleen uit ouders en kinderen bestaan. Dat zijn zogenaamde kerngezinnen. Alleen als 
je geld genoeg hebt, kun je je dat soort privacy veroorloven. Maar dan krijg je wel steeds bezoek van 
familieleden die twee of drie dagen willen blijven voordat ze verder trekken.’  
 
 

Muziek 

De muzikant (40): 

‘Muziek is hier overal aanwezig en bijna iedereen houdt er van. Het zit in onze benen, onze handen, 

ons hart. Mensen lopen hier zingend en swingend door de straat. Het is een gevoel. Alles wat we hier 

doen, gebeurt met muziek. Ik zwem op ritme en als ik eet, eet ik met ritme: ktook, ktak, ktook, ktak, 

kwaak, kwaak. Vanaf mijn negende jaar speel ik al in een band. Met z’n vijven maakten we onze 

eigen muziek. We gebruikten drums en als we die niet hadden, dozen en stukken hout of 

gereedschap. De woorden begrepen we alleen zelf. We wilden niet dat onze ouders en grootouders 

hoorden waar we over zongen want het ging vaak over seks. Bij de begrafenis van de vader van een 

vriend was er geen geld voor muziek. We besloten om zelf iets te spelen. Ons ritme en de manier 

waarop wij speelden was erg grappig. Als mensen verdrietig zijn, moet je iets leuks creëren waardoor 

ze hun verdriet kwijt raken en niet meer denken aan dingen als de dood. Ik speel nog steeds met 

dezelfde vrienden. We maken traditioneel Afrikaanse muziek, muziek voor bij een begrafenis, 

gospels, we zingen over seks en soms over politiek, maar daar houden we niet echt van. Die liedjes 

zijn gericht tegen de regering en als ze dat horen, komen ze ons verstoren. Daar hebben we geen zin 

in. Liever spelen we gewoon muziek zodat we de politiek vergeten.’ 

 

 

 



Verkeer 

“Another behavioural trend in Ghana was that drivers didn't wait for pedestrians. Today, there are 

clearly-marked zebra crossings where drivers will have to wait for pedestrians to pass. The drivers 

have no patience at all in traffic jams. Many Ghanaian streets do not have clear-cut pavements, so 

people tend to walk on the edge of the street itself. Existing pavements are often occupied by 

hawkers. People are, however, understanding that hawkers' need to earn a living but it becomes a 

culture shock for many foreign visitors. Soon visitors will no longer see hawkers trading in traffic and 

near pavements because the metropolitan councils, in their eagerness to beautify the city, no longer 

allow hawkers to trade in the streets. Like much of the rest of the world Ghanaians drive on the right 

of the road, but due to the bad nature of many streets, drivers may move from the right side to the 

left to avoid potholes. Street lights usually don't work and traffic lights are few. Even where the 

traffic lights work, they may be overwhelmed by the great number of traffic especially during rush 

hours in the cities. It is not uncommon to see traffic police still directing traffic at junctions where the 

traffic light is fully functional.  

 

A culture shock for tourists is the way our streets are arranged without names. Ghana is actively 

encouraging tourism but most streets in the country are not named. What has street naming got to 

do with tourism, one may ask? A tourist must be able to find his way to any place he wants to visit 

without depending on others to show him the way. Anyone living in Europe or America knows how 

easy it is to find one's way out due to street names and addresses. Those streets that have names in 

Ghana are not displayed. There is even no logic in the way houses are numbered. Parts of our major 

cities were planned in the colonial times with proper arrangements and names. But we lost that 

because it never became part of our way of doing things. These days, people are building their own 

houses their own ways which doesn't give rise to proper street naming. But the houses in the estates, 

Tema Dev Corp, etc, are properly named and numbered. But we don't have street delivery of posts, 

so these have not become important. It is not easy to give the address of a private home to a taxi 

driver who can drive you directly there. I have often wondered how a GPS will work in our cities.” 

 

Chauffeur trotro (24): 

‘Als je een minibusje hebt, kun je hem gewoon gebruiken als trotro, als passagiersbusje. Het is heel 

simpel. Je gaat naar het busstation van waaruit je je busje wilt laten rijden, je laat alles registreren, je 

wordt lid van de bond, je betaalt een bedrag en je kan beginnen. 

Er zijn oneindig veel van die trotros hier in Ghana. In de grote steden rijden ze van het ene station 

naar het andere en in het hele het land gaan ze van noord naar zuid en van oost naar west. De 

chauffeur of de bijrijder is nooit de eigenaar van de trotro. De bezitter haalt alleen geld binnen. Elke 

dag vraagt hij zo’n 50.000 cedis (veertig gulden) voor de verhuur van zijn busje. De chauffeur en zijn 

bijrijder betalen van de opbrengst zelf de benzine, de olie en de reparaties. Het geld dat ze 

overhouden verdelen ze. Dat is hun salaris.’  

 

  



2. Een andere sociaaleconomische wereld 

Naast persoonlijke en culturele verschillen, word je wellicht ook geconfronteerd met socio-

economische verschillen: de sociale ongelijkheid is in vele landen groter dan bij ons. De armen zijn er 

heel arm, de rijken zijn er héél rijk. 

Wanneer je omgaat met mensen in armoede, bedenk dan dat niemand graag enkel en alleen met zijn 

problemen geïdentificeerd wordt. Een arme is meer dan enkel arm. Dat geldt ook voor zieken, 

mensen met problemen, enz. Die personen zijn ook dochter, een goede kok, … 

Mensen met waardigheid behandelen is essentieel. Voor mensen in armoede geldt dit misschien nog 

meer dan voor anderen. Armoede is vernederend, en knaagt aan het zelfvertrouwen. Door mensen 

als gelijkwaardig te beschouwen en ze ook zo te benaderen, kan je je steentje bijdragen aan het 

verbeteren van hun zelfbeeld en het verhogen van zelfvertrouwen. In plaats van een jongen die op 

de markt bij je komt bedelen weg te jagen of te negeren, kan je ook geld geven en hier een 

wederdienst voor vragen. Laat hem je aankopen dragen en geef hier een faire vergoeding voor. Deze 

wederkerigheid berust op gelijkwaardigheid: hij doet iets voor jou en jij doet iets voor hem. Dat zal 

eerder bijdragen tot een positief zelfbeeld dan wanneer je deze jongen negeert. Terwijl je samen 

wandelt kan je met hem een praatje slaan, interesse tonen.  

Laat mensen in hun waardigheid door ze te laten geven. Ga in op een uitnodiging om mee te eten, 

ook al vermoed je dat je gastheren het niet breed hebben. Ontneem mensen niet het recht om te 

geven. Ook dit zal de gelijkwaardigheid van je relatie ten goede komen. 

Armoede, en een grote kloof tussen arm en rijk brengen een hele reeks problemen met zich mee. 

Enkele voorbeelden zijn alcohol- en drugsmisbruik, uitbuiting, bijgeloof, corruptie, criminaliteit, 

vernederingen, ongeletterdheid. Dit zijn kwalen die rechtstreeks moeten bestreden worden, maar 

zullen maar effectief meer aanvaardbare proporties aannemen als de kloof tussen arm en rijk kleiner 

wordt en sociale maatregelen de zwaksten van een samenleving opvangen. De realiteit is vaak heel 

complex: je bent bijvoorbeeld gechoqueerd door je stageverantwoordelijke, die het personeel in 

jouw ogen uitbuit en vernedert. Tegelijk doneert hij elke maand grote sommen geld aan een lokale 

liefdadigheidsinstelling. Niet elke rijke is een dader, niet elke arme is een slachtoffer. Zeker als je er 

midden in zit, is het heel moeilijk om van dit zwart-wit denken af te stappen. Probeer ook hier gedrag 

dat je waarneemt te begrijpen door te observeren en vragen te stellen. Individuen die in jouw ogen 

heel onverschillig reageren ten aanzien van armen, doen dit misschien uit hun machteloos gevoel 

tegenover armoede. Opnieuw: begrip opbrengen voor gedrag is niet gelijk aan akkoord gaan met dat 

gedrag.  

Vergeet niet dat je zelf uit een Vlaamse context komt waarin veel mensen het relatief makkelijk 

hebben. Een samenleving waarin veel armoede en grote ongelijkheid heerst, zal in onze ogen 

hardere of meedogenlozere keuzes maken. Denk bijvoorbeeld aan hospitalen waarin te weinig 

medicijnen voorhanden zijn om iedereen te helpen, en waar dan ook enkel die patiënten geholpen 

worden die op het einde van de behandeling de factuur kunnen betalen.Uiteraard zal je in de 

zogenaamde ontwikkelingslanden explicieter met dit soort problematieken geconfronteerd worden. 

Sluit je ogen echter niet omdat je in een Europees land verblijft. Ook hier gebeurt heel wat achter de 

gevels. Wandel je een bedelaar in Europa sneller voorbij dan een bedelaar in Afrika? 



Dive in Ghana 

 

DIVE in je gastland! Blijf niet steken in je eigen oordeel. Wees je ervan bewust dat je oordeelt, 

iedereen doet het, en er bestaat niets menselijker dan dat. Wanneer je je ervan bewust bent, kan je 

je oordeel ook bijstellen: 

 Describe: observeer mensen, gedrag, situaties rondom je. 

 Interpret: interpreteer wat je waarneemt. 

 Verify: klopt je interpretatie? Stel de waaromvraag. 

 Evaluate: evalueer je oordeel, en stel het zo nodig bij.  

 

Nog enkele tips. Wanneer je vanuit deze basishouding je gastland tegemoet treedt, kan je ervaring 

niet meer stuk! 

 We zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. 

 Leer een cultuur van binnenuit kennen: dat betekent niet enkel praten. Lees boeken van 

lokale auteurs, kijk samen naar lokale soaps, lees tijdschriften, ga naar het lokale theater, 

enz. 

 Vaak is het niet beter of slechter, het is gewoon anders. 

 Benader de situatie, de mensen steeds vanuit enkele basiswaarden: gelijkwaardigheid, 

verbondenheid, verdraagzaamheid, solidariteit, respect, vrijheid, zelfbeschikking. 

 Stel vragen, treed in dialoog, praat met mensen. 

 Je oordeel uitstellen, het andere proberen begrijpen, betekent niet dat je er ook akkoord 

mee hoeft te gaan. 

 De ander 100 % begrijpen is onmogelijk, maar dat is niet erg. 

 Als buitenlander heb je meestal een streepje voor. Mensen zullen makkelijker tolereren dat 

je iets doet wat tegen de regels indruist – omdat je niet beter weet. Van een buitenlandse 

student in eigen land zal je toch ook makkelijker aanvaarden dat hij, in jouw ogen, iets 

onbeleefds doet? Je zal sowieso fouten maken, dat is OK. Lach er samen om ! 



We zijn hetzelfde maar kijken door een andere bril naar de wereld 

Terechtkomen in een andere maatschappelijke context: waarschijnlijk een van dé redenen waarom 

je kiest voor een ervaring in het buitenland! Nieuwsgierig wil je op zoek naar andere culturen, 

misschien ook een andere socio-economische en politieke realiteit. Het anders-zijn is iets dat de 

mens al altijd heeft geïntrigeerd. Nochtans zijn mensen overal ter wereld in grote mate hetzelfde: 

enkele uitzonderingen niet meegerekend is iedereen namelijk op zoek naar liefde, vriendschap, 

waardering, gezondheid, zingeving, een dak boven het hoofd en voedsel. Het is de mate waarin, de 

manier waarop hiernaar gestreefd wordt, en de invulling van deze concepten, die ons verschillend 

maakt.  Een voorbeeld: grosso modo kunnen we stellen dat elke moeder overal ter wereld wil dat 

haar kinderen gezond zijn. Alleen zal hetgeen een Afrikaanse vrouw verstaat onder gezondheid, 

genezing, ziektebeleving, anders zijn dan hoe een IJslandse moeder dit invult. 

Welvaart 

Wat we niet mogen onderschatten, zeker in een socio-economische context die anders is dan de 

jouwe, is het belang van welvaart. Net omdat mensen niet altijd toegang hebben tot geld, materieel 

bezit, kan het belang hiervan primeren, wat misschien bij jou tot teleurstelling leidt. Stel dat mensen 

op straat je geld vragen, de taxichauffeur je steevast een te hoog bedrag aanrekent, de vrouw op de 

markt je te veel laat betalen voor je tomaten. Het lijkt wel alsof mensen je slechts met één ding 

associëren: je bent Europees en dus ben je rijk. Je vindt dat je een goede relatie hebt opgebouwd 

met een lokale vriendin, maar ze komt je voortdurend vragen of ze geld mag lenen. Onthoud dat het 

één het ander niet in de weg staat. Het is niet omdat ze geld van je wilt lenen, dat ze daarom minder 

belang hecht aan jullie relatie. Misschien dient de vraag naar geld en een vriendschapsrelatie volgens 

jouw referentiekader strikt gescheiden te zijn, dat is niet voor iedereen zo. 

Informeer je bij iemand die je vertrouwt (vrienden, buren, collega op je stageplek) voor je alleen een 

taxi neemt, of naar de markt gaat. Hoeveel zou je collega betalen voor een rit van punt A naar B? 

Hoeveel zou je lokale vriendin betalen voor een trui op de markt? Zorg ervoor dat je op die manier 

een referentie hebt vóór je effectief begint te onderhandelen over de prijs. Anderzijds: probeer ook 

niet het onderste uit de kan te halen. Jij bent ten slotte een student die de halve wereld is 

overgevlogen om een aantal maanden elders te mogen wonen. Zelfs al heb je een beurs ontvangen 

of hard gewerkt voor je buitenlandse ervaring, het blijft iets waarvan die vrouw waarmee je aan het 

onderhandelen bent alleen maar van kan dromen. Je hébt nu eenmaal meer geld. Wanneer je vindt 

dat je een redelijke prijs hebt onderhandeld, betaal die dan, zelfs als je weet dat je gastmoeder er 

eigenlijk minder voor zou kunnen betalen. 

Met geldzaken word je misschien wel meer geconfronteerd dan je lief is. Zo kan je wellicht moeilijk 

begrijpen waarom iemand een dure smartphone zou kopen indien hij of zij moeite heeft om de 

touwtjes aan elkaar te knopen. Stel jezelf dan eens de vraag wat die smartphone vertegenwoordigt? 

Misschien is het veel meer dan louter een praktische keuze: ik wil kunnen bellen en mijn e-mails 

kunnen lezen, maar geldt de smartphone bijvoorbeeld als statussymbool: iedereen mag zien wat ik 

me kan veroorloven? Het hebben van status zorgt voor een positief zelfbeeld, misschien ook 

zelfvertrouwen. Opnieuw, misschien zou jij - kort door de bocht - niet meteen een smartphone 

kopen om je zelfbeeld op te krikken, maar evengoed streef je naar zelfvertrouwen. Oordeel dus niet 

te snel: tracht te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Begrip opbrengen voor gedrag 

betekent niet per se met dat gedrag akkoord gaan. 



Waarden 

Een ander voorbeeld. Zowel je Ghanese collega als jijzelf vinden respect voor een ander heel 

belangrijk. Bij allebei stond deze waarde in je opvoeding centraal. Jij vindt het niet respectvol om te 

laat te komen, en dus haast je je naar een afspraak. In je haast loop je je buurvrouw voorbij zonder 

een praatje te slaan. Je zegt nog net goeiedag maar neemt niet de tijd om te informeren hoe het met 

haar gaat. Je collega vindt dit heel onbeleefd, en dus onrespectvol. Hij blijft wel bij de buurvrouw 

staan om te polsen hoe het met haar gaat. Uiteindelijk komt hij te laat op de afspraak, wat jij dan 

weer onrespectvol vindt. M.a.w., jullie vinden dezelfde waarde belangrijk, alleen komt die op een 

andere manier tot uiting in jullie gedrag. En, het is net dat gedrag dat bij de ander voor onbegrip en 

frustraties kan zorgen: waarom is hij nu weer te laat. Daarom is het belangrijk steeds open te staan 

voor dialoog en de waaromvraag te stellen. Polsen naar hoe het komt dat hij opnieuw te laat is, zal je 

inzicht geven in zijn referentiekader. Indien je dat niet doet loop je het risico geïrriteerd achter te 

blijven, en bovendien niet verder te kunnen kijken dan je eigen (voor)oordeel: Tjah, hij is te laat, 

maar wat wil je, hij is tenslotte een Ghanees. Of, vanuit zijn perspectief: Typisch westerlingen, die zijn 

altijd gehaast. Dergelijke houding staat jullie dialoog, en jullie relatieopbouw in de weg. 

De ontmoeting van mensen die opgroeiden in een andere maatschappelijke context, leert je wellicht 

nog het meest over jezelf. Plots word je geconfronteerd met het feit dat een heleboel zaken die jij 

altijd voor waar hebt aangenomen, niet door iedereen als normaal gezien worden. Zaken die jij 

belangrijk vindt, zaken die jij gewoon bent, zaken die jij beleefd vindt - het zegt allemaal iets over 

jouw referentiekader, en dus over wat jij geleerd hebt normaal, belangrijk of beleefd te vinden. Deze 

gewaarwording kan je weleens plots alles wat je ooit gehoord hebt in vraag doen stellen. Schrik niet, 

dat is heel normaal, en het betekent dat je openstaat voor mensen met andere referentiekaders. Het 

betekent dat je van elkaar wilt leren, dat je nieuwsgierig bent, en dat je een nieuwe manier van naar 

de wereld kijken wilt ontdekken. Je zal je eigen referentiekader grotendeels behouden, maar 

misschien sijpelen er wel een aantal nieuwe ideeën in die je wilt meenemen naar huis. 

  



3. Eye-openers  

Religie 

Op wereldschaal bekeken vormt Noordwest Europa een uitzondering als het gaat over de invloed van 

religie in het dagelijkse leven. Voor het gros van de wereldbevolking valt religie, het praktiseren van 

geloof, maar ook spiritualiteit er niet uit weg te denken. Sommigen stellen dat het net het geloof in 

een hogere macht is die je tot mens maakt. Alleen dieren geloven niet, toch? Wees je er dan ook van 

bewust dat niet-geloven of religieuze vrijheid niet voor iedereen vanzelfsprekend is, en voor 

sommigen net heel gevoelig kan liggen. Bedenk wie je gesprekspartner is: wanneer iemand je op 

straat tegenhoudt en zich afvraagt of het waar is dat vele Europeanen niet in god geloven, zal je een 

ander gesprek voeren dan met iemand waarmee je een vriendschapsrelatie hebt opgebouwd en die 

je een gelijkaardige vraagt stelt. Geef jouw visie op religie tactvol weer en probeer je in te leven in de 

visie van je gesprekspartner. Zie deze uitwisseling als een unieke kans. Mits een voorzichtige en 

respectvolle aanpak hoef je geen gevoelige thema’s uit de weg te gaan. Stel dat jij jezelf als niet-

gelovige beschouwd en de kans krijgt om in gesprek te gaan met iemand die veronderstelt dat al zijn 

of haar handelingen en gedachten bepaald worden door (een) god. Tot een consensus komen hoeft 

niet: de uitwisseling op zich, en elkaars wereldbeeld op een respectvolle manier verkennen, zal jullie 

beiden verrijken. 

Jongen (18) over God en kerk: 

‘In ons dorp wonen we met drieduizend mensen en hebben we vijf charismatische kerken. Voor een 

zesde kerk is het fundament al gelegd, maar er is geen geld om hem af te bouwen. Het wordt een 

orthodoxe kerk waarin - in tegenstelling tot de andere kerken - geen muziek wordt gemaakt en niet 

wordt gedanst. Ik ga vaak naar de kerk. Vrijdag vast ik van zonsopgang tot zonsondergang en bid ik 

de hele de dag tot God. Met de hulp van Jezus is dat makkelijk vol te houden. En elke ochtend ga ik 

ook nog van half vijf tot zes uur naar de kerk. Dan is er geen muziek en bidden we alleen in stilte voor 

de kreupelen en zieken omdat ze niet kunnen werken. We vragen God voor hen te zorgen en ze te 

voeden. We vragen hem ook om zwangere vrouwen en reizigers te beschermen tegen kwade 

geesten, want die willen de vrouwen en hun ongeboren kinderen doden en van de reizigers willen ze 

het bloed en het vlees drinken en eten. We bidden ook tot God zodat hij alle mensen in de wereld zal 

behoeden tegen oorlogen.’  

 

Magie 

Bijgeloof of magisch denken, niet simpel voor een student die in het rationeel denkende Vlaanderen 

is opgevoed. Bijgeloof kan heel onschuldig zijn (Loop jij onder een ladder? Schrijf jij elk examen met 

dezelfde balpen?), maar kan ook desastreuze gevolgen hebben. Patiënten die zich laten behandelen 

door een fetisjeur, een kind dat beschuldigd wordt van hekserij, bepaalde zaken vermijden uit angst 

voor wraak van geesten,… Dit zijn al extremere voorbeelden, maar soms ontstaat een mooie 

wisselwerking: dokters die bijvoorbeeld plantenkennis overnemen van plaatselijke helers. Hoe dan 

ook zijn beslissingen genomen vanuit bijgeloof niet altijd makkelijk te plaatsen, maar bedenk dat 

jouw oma misschien een kaarsje brandt als je in het vliegtuig zit of een examen invult. 

 



Student over voodoo: 

‘Veel mensen hielden zich bezig met voodoo praktijken voordat ze zich bekeerden tot het 

Christendom. Ikzelf ben geboren als christen en heb altijd geweten dat ik mij verre van voodoo moet 

houden, maar de laatste tijd ben ik het verschijnsel beetje bij beetje aan het bestuderen. Degene die 

een beeld van een voodoo hebben, houden het vaak verborgen. Het is geheim. Als je ernaar vraagt, 

willen ze direct weten hoe je erachter bent gekomen.  

Van de Ghanese bevolking is meer dan zestig procent christen, een hele grote groep is moslim en de 

rest heeft een andere religie waaronder een traditioneel Afrikaanse. De charismatische penticoast 

kerken breiden uit doordat ze, in tegenstelling tot de orthodoxe, aansluiten bij de Afrikaanse cultuur. 

Tijdens hun missen wordt er veel gedanst en gespeeld op drums. Veel christenen gaan vaak naar de 

kerk. Anderen hechten daar geen waarde aan. Ze zien de kerk alleen maar als een gemeenschap 

waartoe ze behoren. Over de kerkleiders hoor ik vaak verhalen. Ze schijnen ook naar de voodoo te 

gaan.’  

 

Voetbal: ‘de illusie van de roem’ 

Nederlandse coaches gnuivend toekijken hoe jongetjes ‘gekeurd’ worden op hun leeftijd. De 

behandeling van kinderen is nou eenmaal niet gauw shockerend in een land waar scholieren 

nog geregeld een corrigerende tik van hun leraar krijgen. De vleeskeuring van jonge 

voetbaltalenten wijkt immers niet af van de omgangsvormen die gelden. Rechten van een kind 

zijn in Ghana bijna altijd ondergeschikt aan de plicht om een volwassene te gehoorzamen. 

Public Agenda uitte geen misprijzen over de Ajax-ansichtkaarten die, in de NRC omschreven 

als neokolonialistische spiegeltjes en kraaltjes, boven graaiende kinderhandjes werden 

uitgedeeld. 

Gefascineerd was de Ghanese recensent wel. Gefascineerd bijvoorbeeld door de beelden van 

Chivu die zich zelf verwijten maakt in een verder lege kleedkamer, na een rode kaart. “Het is 

een blik op de illusie van de roem”, constateert de Ghanees na het zien van Chivu die 

enigszins hopeloos op de late avond zijn moeder belt. De ogen van Ghana worden geopend 

voor de minder aantrekkelijke kant van Europa. Het gangbare Afrikaanse droombeeld van 

‘money for nothing and chicks for free’ gaat in deze film in rook op. 

 

 

Jan Wouters wordt door de Ghanese journalist omschreven als ‘een zachtaardig, tragisch 

figuur met een dikke huid’. “Tot dwergformaat teruggebracht schreeuwt hij in het immense 

stadion naar zijn spelers tegen de achtergrond van een vijandige publiek dat zijn bloed wil 

zien”.  

De enige wanklank over de Ghanese inbreng is dat de Ghanese jongens die naar Nederland 

vertrekken voor een stage te weinig in beeld komen. Hoe ze zich aanpassen aan de nieuwe 

wereld, had in Ghanese ogen wat meer aandacht verdient. Toch geeft de recensent iedereen 

die de film nog gaat zien een oneliner ter overweging mee waarvan het tegendeel vrijwel de 

hele film is bewezen. It’s only a game. 

 

 



Positie van de vrouw 

The traditional expectation of Ghanaians about women is that they are supposed to be 

feminine and more conservative than men in many situations. The Ghanaian culture is very 

liberal in many areas, so conservatism does not imply "covering one's whole body except the 

eyes." There are no 'religious or legal scouts' who will harass a woman for her clothes. In 

Ghana a woman can surely wear shorts, skirt or trousers, but acceptable dressing out of doors 

is less liberal than the typical women's summer wear in Europe. The Ghanaian woman is still 

supposed to dress decently. Shorts and skirts that are too short, tight dresses that show the full 

body contour and transparent clothes are looked down upon. 

Ghanaian culture does not ban specific foods or alcohol for women but they are expected to 

drink less than men. Ghanaian women often avoid very strong liquor. They are not supposed 

to smoke (in general very few Ghanaians of both sexes smoke). They are to love and be good 

at taking care of their children. This means they must be good at cooking. Many Ghanaian 

men still want their prospective wives to be very good cooks and many married men take on 

the shame of their wives’ bad cooking.  

However, all things are changing. Following what is happening in the rest of the world, 

Ghanaian women no longer want to be considered the weaker sex. They are now wearing 

Jeans (even though the traditionally plump nature of many Ghanaian women, with their huge 

bottoms, means some of them don't look fine in jeans). They ride bicycles, drive cars (a very 

common thing for the educated Ghanaian woman these days) and do even hard jobs like 

motor mechanics and building constructors. There are now even female "bookmen" at our 

lorry parks. Women now play soccer and can be found in the boxing ring too. The traditional 

Ghanaian saying of our youth: “Soccer for Men” is now no longer true. Many women now 

openly take strong liquor!  

Women are an important part of the country's labour force and run their own businesses. 

Single status is now not uncommon in Ghana. A single woman divorcee attracts much 

sympathy especially when she has to take care of the children all alone. Women no longer 

demand sympathy because they make sure they are able to take care of their children by 

engaging in different jobs and businesses as if to tell the men who divorced them that, 

"wobehume afere." (You will bow your head in shame when you see me.) Certain behaviours 

of Ghanaians are not acceptable, especially when they ask a woman in the face whether she is 

married and how many children she has. These days, childless Ghanaian women are no longer 

embarrassed by such questions. But certain traditions die hard. Today, many unmarried 

women in Ghana are still desperately looking for a husband knowing that it accords them a 

certain respect in society which even a high education and a successful carrier do not give 

them. Some of them have lowered the standard of men they want, are ready to forego costly 

marriage rites, or even hang on to already married men in the hope of taking them away for 

themselves.  
 

Corruptie 

Uitbuiting door buitenlandse investeerders 

Werkloosheid 

Migratie en Qatar 

Lokroep van Europa en USA 

Gezondheidszorg  

 



Alcohol 

Man (45) over alcohol: 

‘Alcohol geeft ons geluk. We brengen er plengoffers mee aan onze goden.  

Gin of schnaps gebruiken we als er belangrijke mensen zoals stamhoofden, rijken, 

intellectuelen en autoriteiten op bezoek komen. We verwelkomen hen en vragen de geesten en 

goden om ons te beschermen, ons in goede gezondheid en voorspoed te laten leven en ons 

veel kinderen en geluk te geven. Geïmporteerde drank is ook van belang bij een 

huwelijksaanzoek. Als een man wil trouwen, klopt hij op de deur van de vader van zijn 

aanstaande bruid. Hij geeft hem een fles drank en vraagt vervolgens toestemming om met de 

dochter te huwen. Je kunt dan niet aankomen met een fles plaatselijke drank. Als je wilt 

trouwen moet je in staat zijn om goede gin of schnaps te kopen.’ 

 Begrafenissen 

 Child Labour  

Weeshuizen 

Kinderrechten     Jongeren die door gescheiden ouders in de steek gelaten worden 

Rechten minderheden 

Albino’s 

Seksuele geaardheid 

Een niet-heteroseksuele geaardheid wordt niet overal aanvaard. In Ghana  homoseksualiteit 

strafbaar. Niet de seksuele geaardheid zelf maar de seksuele daad is strafbaar. Sommige landen 

staan officieel wel positief tegenover andersgeaardheid, maar individuele personen kunnen heel 

intolerant zijn. Ook omgekeerd kan je voor verrassingen komen te staan: hoewel officieel verboden 

kan je merken dat individuen heel tolerant staan tegenover niet-heteroseksuelen. En, uiteraard vind 

je overal mensen met een niet-heteroseksuele geaardheid, ook in landen waar dit streng bestraft 

wordt of een groot taboe is. 

  



4. Ghanaian English 

De meeste Ghanezen spreken degelijk en verstaanbaar Engels, maar er zijn een aantal woorden en 

uitdrukkingen die voor ons ongewoon zijn. Hierna een aantal termen uit het ‘Tropical English’. 

 

Uitdrukking Verklaring 

Adinkra Akan symbolen gebruikt op kledij en andere. 

Aheehn! Sterke bevestiging als je akkoord gaat met iemand. 

Anything Aalmoes, fooi.  

Are you sure? Ben je wel zeker?  Als je iemand niet gelooft. 

As if, but not De schijn ophouden. 

Aunty Respectvolle benaming voor oudere vrouw. 

Ayekoo! Goed gedaan, goed bezig, succes. Te beantwoorden met ‘yayé’. 

Balance Wisselgeld. 

Beg Toelating vragen. 

Brother Man van dezelfde generatie binnen de ruimere familie of groep. 

Bush people Niet geleerde medemensen. 

Charley Means friend in Ghana. 

Chewing stick Traditionele houten tandenborstel. 

Chief De leider van de raad der ouderen van een dorp. Ook Togbe. 

Chop bar Lokale eetplaats. 

Chop money Zakgeld, periodiek onderhoudsgeld voor vrouw of kind. 

I’m coming! Weg gaan met de intentie om terug te komen. 

Compound Woning met afgesloten binnenkoer. 

Cutlass Machete die gebruikt wordt op het land. 

Day name Naam die verwijst naar de dag dat je geboren bent.  In Ewe:  



 

Dey Waar je bent. ‘I dey Kpando’ = Ik ben in Kpando. 

Disting Dinges. Gebruikt als je niet onmiddellijk de naam van iets weet. 

Dropping Taxi nemen buiten de vaste startplaats (langs de straat dus). 

Durbar Ceremoniële bijeenkomst (plaats = ‘Durbar ground’). 

Elders Groep van oudere familie- of dorpsleden die advies geven en de 
autoriteit uitmaken binnen de groep. 

Fetish Schrijn of ander traditioneel, spiritueel object. 

Fever Gangbare term voor malaria. 

Fresh Er goed, knap uitzien. 

Fulani Naam van de etnische groep die in gans West-Afrika koeien hoeden. 

Gong-gong Een aankondiging doen in het dorp (met metalen voorwerp). 

Greet the chief Naar toilet gaan. 

Harmattan Droge stoffige wind uit het noorden (december tot maart). 

Hausa De taal van de moslims. 

Herbalist Traditionele geneesheer op basis van planten. 

Hmmm! Uitdrukking van afkeuring of bezorgdheid. 

Home use Tweedehands (te verkiezen boven nieuwe Chinese spullen). 

House Familie, afstamming, etnische groep, gebouw. In Senior High Schools 
ook gebruikt voor de groep waartoe je behoort. 

I see! Als je iemand niet echt gelooft. 

Ibi so! Zo is het het. Inderdaad. 

 Mate, You’re invited, Ontkenning 

… 


