
Wolfert Lyceum 

naar Ghana 
We gaan het project Rabbit for School 

steunen dat het mogelijk maakt om leer-

lingen na de basisschool naar het voort-

gezet onderwijs te gaan. Door een konij-

nenboerderij op te zetten kunnen ‘locals’ 

zelf geld verdienen om onderwijs voor hun 

kinderen mogelijk te maken.  

Op 30 maart organiseren we de Ghana-

markt. Tijdens deze markt presenteren de 

leerlingen hun projecten. In de avond zal  

er een toneelvoorstelling worden opge-

voerd. De opbrengst hiervan is voor Rab-

bit for School. 

Van 7 tot en met 14 april 2017 gaat een 

groep leerlingen en docenten een reis 

maken naar Ghana. Tijdens de reis be-

zoeken wij 3 grote steden: Accra (de 

hoofdstad van Ghana), Kumasi en Cape 

Coast.  

Tijdens de reis bezoeken we onder ande-

re het fort Elmina, de E-waste en het 

Kakum National park. Daarnaast gaan we 

ons ook bezighouden met ons goede doel 

Rabbit For School. 

Om de reis te kunnen bekostigen zijn wij 

op zoek naar sponsoren die ons willen 

helpen om deze geweldige reis te kunnen 

verwezenlijken. Op 19 februari gaan wij 

meedoen aan een sponsorloop in Delft. 

Het geld dat wij hierbij ophalen gaan wij 

gebruiken om onze reis te financieren. 

Hierbij gaan we 5 of 10 kilometer hardlo-

pen. 

Meer informatie over de reis kunt u vinden 

op http://www.wolfert.nl/lyceum/?s=ghana.  

Basisschool in Nyame Ben  



Wij gaan in 10 dagen verschillende loca-

ties bezoeken. We beginnen onze reis in 

Accra. Hier gaan wij de vissersmarkt be-

zoeken en gaan we naar de E-waste. Dit 

is een grote vuilnisplaats waar elektroni-

ca van over de hele wereld wordt ver-

brand.  

 

 

 

 

 

 

Daarnaast gaan we ook trashy-bags be-

zoeken. Dit is een bedrijf dat waterzakjes 

die in Ghana overal op straat worden ge-

gooid, ophaalt en recyclet tot nieuwe pro-

ducten als tassen en portemonnees. Wij 

vervolgen onze reis naar de grootste 

dagmarkt van West-Afrika en brengen 

een bezoek aan het oude slavenfort El-

mina in Cape Coast. Natuurlijk gaan we 

ook een aantal scholen bezoeken in on-

der andere Jukwa en Nyame Ben.  

Rabbit for School is het goede doel dat op-

gezet is om kinderen financieel te onder-

steunen. Er worden tien kinderen geselec-

teerd die elk twee konijnen krijgen. Deze 

konijnen gaan ze verzorgen met de midde-

len die ze in de omgeving kunnen vinden. 

Hierna gaan de konijnen zich vermenigvul-

digen en die ze kunnen verzorgen en daar-

na verkopen.  

 

 

 

 

 

 

 

In de mensenrechtenverklaring staat dat 

iedereen het recht heeft om naar school te 

gaan. Toch is dit in de praktijk niet altijd zo. 

Veel ouders hebben het geld niet om hun 

kinderen naar school te sturen. Hierdoor 

krijgen kinderen dus geen kans meer op 

een goede baan en eindigen ze vaak als 

straatverkoper of als verbrander op de E-

waste. Met dit goede doel proberen we op 

kleine schaal de kansen voor deze kin-

deren te vergroten.                 

Dit is Emanuel Adams. Hij is één van de 
kinderen die geselecteerd is voor Rabbit 
for School. Emanuel is 13 jaar oud en 
gaat nu naar Jukwa Model School. Hij 
wordt omschreven als een goed en hard-
werkende jongen. Zijn moeder heeft ech-
ter geen geld om hem naar school te stu-
ren en zijn vader heeft hem verlaten toen 
hij een baby was. Rabbit for School gaat 
hem helpen om het geld bij elkaar  te krij-
gen, zodat hij toch naar een vervolgoplei-
ding kan en hij een kans heeft op een 
betere toekomst.   

Onze reis Rabbit for School 

De E-waste 

Emanuel Adams 


