
Visie en missie? 

 Hope for a better Future 

 

  Stage in Ghana  
 

                  
 

Wie zijn we? 

Support Ghana is een kleinschalige 4de pijler-

organisatie die sinds 2008 op een eigen’zinni-

ge’ wijze doelgericht ondersteuning biedt aan 

kansarme jongeren en achtergestelde dor-

pen van het Kpando district in Ghana.  

Hierbij ligt de focus op:  
 

 Onderwijs 

  Renovatie van schoolgebouwen 

  Financiering schoolgeld en leerjongens   

 Start-up’s (ondernemingen) 
 

 Gezondheidszorg 

  Verbetering van infrastructuur 

  Wondverzorging en voorlichting 
 

 Stimuleren sportbeoefening 
 

 Behoud culturele identiteit 

 

Missie:  

meehelpen aan een solidaire mondiale samen-

leving door samenwerking en sensibilisering. 

Visie: de snelste weg naar een ontwikkeld 

Ghana wordt bereikt door het versterken van 

de overgang naar een open, democratische 

gemeenschap met vrije permanente organisa-

ties en een onafhankelijk overheidsapparaat.  

Deze overgang willen we bewerkstelligen 

door de creatie van een groter maatschap-

pelijk middenveld met bewuste burgers. 

Luc Somers    Lode  &    Emmelie 

Coördinator     Vanholder   Eylenbosch 

Contact en info: 
Luc Somers 

Grotestraat 7 

1540 Herne 

www.supportghana.be 

www.facebook.be/supportghana 

KBC Bank BE62 7340 2227 6461 

Telefoon: (0485) 51 10 46 

E-mail: supportghana@bcherne.be 

Onze partners 

CM Limburg 



 

 Kleinschaligheid 
Support Ghana blijft bewust kleinschalig zodat we 

aangegane engagementen steeds tot een goed einde 

kunnen brengen.  

Structurele hulp koppelen we aan een aantal ‘feel 

good’ initiatieven rond sport en cultuur. 
 

 Samenwerking en partnerschap 
Wij ondersteunen enkel bestaande initiatieven van 

onze lokale partners die zichzelf verder ontwikke-

len en we streven naar een gelijkwaardige relatie.  

 

Sinds 2015 kunnen we 

rekenen op onze vaste 

partner  

‘Emo Foundation NGO’  

 

Deze NGO deelt met 

ons dezelfde missie en 

doelstellingen.  

Bezoekers kunnen ver-

blijven in ons ‘Emo 

House’ 

 

 

 Efficientie 
We spenderen heel wat tijd en moeite om zelf de 

nodige fondsen in te zamelen en vermijden verspil-

ling van middelen. Een transparant overzicht van 

onze boekhouding is beschikbaar op onze website. 
 

 Focus  
Geografisch beperken we ons tot Kpando district. 

Hierdoor kunnen we al onze projecten vlot opvol-

gen tijdens onze jaarlijkse werkbezoeken. 

Principes 

 

Stagemogelijkheden? 
 

 

 Welke opleidingen? 
 Kleuter– en lager onderwijs 

 Secundair onderwijs 

 Verpleegkundigen 

 Bijzonder onderwijs 

Voor andere opleidingen kunnen we ook een 

aangepaste stageplaats op maat zoeken samen met 

onze partners ter plaatse. 

 

 Stageverloop 
 Orëntatieweek 

 Observatie  

 Stageperiode  

 Workshop 
 

 

 Wij bieden: 
 Leuke stageplaats en accommodatie 

 Veilige maaltijden 

 Begeleiding voor vertrek 

 Begeleiders ter plaatse 

 Pedagogische ondersteuning 

 Boeiende stageplaatsen 

 Onze ervaring  

 Flexibiliteit 

 Mee naar Ghana  
Wil je Ghana zelf eens aan den lijve ervaren? Dan is 

dat perfect mogelijk. Geen artificiële inleefreis, maar 

echt meeleven is ons motto. We zijn geen reis-

bureau, maar we delen graag onze ervaring en zor-

gen voor begeleiding met alle praktische zaken.  

Je kan mee als vrijwilliger, voor je schoolstage of 

gewoon als toerist. 

 Waarom Ghana? 
 Veilig land 

 Gastvrije bevolking (Engelstalig) 

 Vlot bereikbaar 

 Matige prijzen 

 Unieke ervaring  

 Mooie regio (watervallen, voltameer, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“We are local, but think and act global.” 


