STICHTÍNG SUPPORT 4 GHANESE KIDS.
Wat doen we?

Wij realiseren sport en spel voor kinderen, patiëntjes in het St. Mary’s Hospital in Drobo, Ghana en
voor minstens 400 kinderen in alle leeftijdsgroepen in het UNHCR Refugee Camp in de regio van
Fetentaa, vlak tegen de grens van Ivoorkust.
Tevens zetten wij ons in om voor de kinderen in het Refugee Camp voortgezet onder wijs mogelijk te
maken.

Wat willen we bereiken?

De kinderen in het UNHCR Refugee Camp bieden we ontspanning, sport en spel waardoor de kids
weerbaarder worden, afgeleid worden en beter over weg kunnen met het leven in het kamp, waar
seksueel misbruik en geweld de ont wikkeling van deze kwetsbare kinderen in de weg staat.
En door voortgezet onder wijs wordt een kans op een betere toekomst gerealiseerd.
Sinds september 2015 zijn er 10 kinderen gestart met de secondary high school. Deze opleiding is in
samenwerking met onze sponsors drie jaar gegarandeerd en door een vak te leren is er een
toekomst voor deze kinderen in de Ghanese samenleving. Om werk te creëren is er een naaiatelier
opgericht.
Daarnaast willen we sport aanbieden o.a. door het oprichten van een voetbal vereniging.
Het beschikbaar stellen van spellen. Zo ont wikkelen we diverse initiatieven om de kinderen in het
kamp een betere toekomst te geven.
Er wordt eventueel noodhulp gegeven als dit nodig is. Het foodprogram is daar een voorbeeld van.
In 2016 is er 6 maanden lang aan 400 schoolkinderen elke dag een warme maaltijd gegeven.
Als gevolg van de vraag om noodhulp, begint het agrarisch project vorm te krijgen. Hierdoor kan
eigen voedsel verbouwd en verkocht worden.
Als dit u aanspreekt? Steun ons dan met uw gift.
Alle donaties worden in het refugee camp besteed.
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