Ghanareis
2018-2019
Reis naar Ghana
Ook dit jaar heeft het Wolfert
Lyceum een reis georganiseerd om
naar Ghana te gaan. We gaan er
van 27 maart t/m 7 april heen met
20 leerlingen en 3 docenten.
Tijdens onze reis gaan we niet
alleen steden bezoeken, we gaan
namelijk ook naar Fort Elmina, de
E-waste, een grote markt en we
gaan ons bezighouden met het
project ‘Back to school’.

Waarom doen we dit?

Acties

Back to school is het goede doel dat
we steunen, het zet zich in om
onderwijs te regelen voor
tienermoeders die geen contact
meer hebben met hun families. Deze
meisjes worden afgestoten, doordat
ze op jonge leeftijd zwanger raken
en hun families daarmee niks te
maken willen hebben.

Om dit allemaal mogelijk te maken
proberen we zoveel mogelijk geld
op te halen. Dit doen we door acties
op te zetten, zoals bijvoorbeeld
flessen in te zamelen en spullen te
verkopen op de Ghanamarkt die we
op onze school gaan organiseren, zo
komen er nog meer acties om geld
in te zamelen.
We moeten alleen zelf ook nog naar
Ghana komen, om deze geweldige
reis werkelijkheid te maken. Daarom
zoeken we sponsoren die ons
daarbij willen helpen.

Het is een lokaal initiatief dat
ontstaan is doordat de gemeente
van Agona Nsaba zelf ook
verandering wilt. Zij zorgen dus voor
de begeleiding en wij helpen met de
basisvoorzieningen, hieronder valt
ook het realiseren van een
gezamenlijke ontmoetingsruimte
voor bijeenkomsten en trainingen.

Ghanareis 2018 bij de tienermoeders

Crowdfunding

Kleding inzamelen

Contactgegevens

Om zo goed mogelijk te helpen,
hebben we zoveel mogelijk geld
nodig. We doen zelf natuurlijk veel
acties om geld in te zamelen, maar
jij kunt ons helpen!

Geld helpt natuurlijk heel veel, maar
kleding zou ook ontzettend helpen,
aangezien wij naar een
tienermoederhuis gaan.

Voor meer informatie kun je
terecht bij:

Daarom hebben wij een website
opgezet waar geld gedoneerd kan
worden. Dit geld gebruiken we voor
de projecten die we steunen om te
helpen en een deel om zelf in Ghana
te komen. Het website adres staat bij
de contactgegevens.

We kunnen alle maten kleding
gebruiken, de kinderen van de
tienermoeders krijgen dan de
baby/kinderkleding en de
tienermoeders passen kleding voor
volwassenen. De enige voorwaarde
is dat de kleding schoon en
onbeschadigd moet zijn.

Instagram :
@wlghana2019
E-mailadres :
fgw@wolfert.nl
Website :
www.ghanareis-2019.jimdosite.com
Crowdfunding Website :
nl.dreamordonate.com/droom/dropout-girls-back-to-school/

