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Beste leden en vrienden van JPG en YHFG,
In januari 2011 organiseerden Anke van Amelsfoort en Jolien van der Geugten een bijeenkomst voor
voormalige YHFG vrijwilligers van de Nederlandse organisatie Ontmoet Afrika. We zijn blij dat een
aantal van hen nu deelneemt aan onze Skype vergaderingen om ideën voor projecten uit te wisselen.
Deze nieuwsbrief geeft een update van de afgelopen zes maanden bij JPG en YHFG. Voor vragen
en opmerkingen stuur je een e-mail naa info@jugendghana.de.
Nieuws van Zongoire middelbare school (Junior High School-JHS)
De bouw van de middelbare school in Zongoire is onderbroken door
gebrek aan financiële middelen. Het metselwerk is klaar, maar we
missen nog financiering voor de vloer, het dak en de verf. Op
22 februari 2011 organiseerde de Cobbenhagenmavo (middelbare
school in Tilburg) een schaatsevenement waarbij de 1e en 2e
klassers 1163 ebij elkaar schaatsten voor het dak.
Via het Nederlandse online platform 1procentclub zamelen Stand van zaken gebouw middelbare
we geld in voor meubilair voor de school in Zongoire. De school.
kosten voor lokaal gemaakte tafels en stoelen voor een klaslokaal zijn 1722 e. Tot nu
toe hebben we 465 e ingezameld. Bovendien hebben we met honderden stemmen voor dit
project 500 e gewonnen. Wil je meer weten of wil je bijdragen aan het project, ga naar
http://www.1procentclub.nl/projects/ghanajuniorhighbenches.
Een eerste groep van 58 leerlingen gebruikt een klaslokaal in het oude
gebouw van de basisschool. In september 2011 start een tweede klas.
Er is nog 22 000 e nodig om de school af te maken. z
Harvest Academy: Voetbal en Computer lessen
Een docent van de Cobbenhagenmavo verzamelde 9 paar
voetbalschoenen en 6 paar scheenbeschermers. Door een donatie van
Middelbare scholieren na school.
70 e euro van de Lions Club Utrecht Kromme Rijn heeft het ’onder
de 12-jaar’ voetbal team nu nieuwe tenues. De kinderen ontvingen de schoenen en tenues met veel
enthousiasme. Sinds eind april 2011 spelen twee voetbalteams van de Harvest Academy (onder 12
jaar en onder 14 jaar) mee in de Upper East Regional Juvenile Premier League. Helaas komen veel
kinderen naar de wekelijkse trainingen zonder schoenen. Daarom zijn (gebruikte) voetbalschoenen
heel erg welkom!

Voetbaltraining van de Harvest Academy, nieuwe tenues en schoenen, spelen op blote voeten, computerles.

In de Paasvakantie namen veel leden van de Harvest Clubs en de Harvest Academy deel aan de
computerlessen in het jongerencentrum.
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Youth Parlement 2011.
Op 18 februari 2011 was het jaarlijkse jongerenparlement, financieel mogelijk gemaakt door de Lions
Club Utrecht Host, het Bolgatanga Municipal Assembly en verschillende particuliere ondernemingen
in Bolga. Het thema was ’Overbrugging van de kloof tussen het seksuele gedrag van jongeren en
het risico op HIV’. Er waren 164 leerlingen van 6 verschillende middelbare scholen, waarvan 4 teams
met leerlingen debatteerden over controversiële stellingen.
Intern: De situatie van YHFG, het Sunuga Project en een JPG bezoek aan Ghana.
Vanaf begin 2011 is de lopende project financiering gestopt. Sindsdien worden de activiteiten
van de YHFG gefinancierd vanuit donaties en andere korte termijn steun. We werken hard aan
nieuwe projectvoorstellen. Tegelijkertijd evalueren we kritisch onze activiteiten, en het doel van
onze projecten. Het jongerenwerk in Bolgatanga is een groot succes, zeker sinds de opening van het
jongerencentrum. Jongeren nemen met veel enthousiasme deel aan de activiteiten.
Het tegenovergestelde geldt voor het Sunuga pinda project, waarbij de YHFG aanliep tegen
verschillende problemen. Twee oogsten zijn mislukt door overstromingen, en het is niet gelukt
de EPEFA pinda’s te verkopen op de internationale markt door de hoge lokale pinda prijzen.
Gebrek aan verantwoordelijkheid, toewijding en vertrouwen bij de EPEFA boeren bemoeilijkte de
duurzaamheid en de autonomie van het project. Momenteel werken YHFG en EPEFA aan een
nieuwe start. Tijdens het laatste congres hebben de EPEFA leden een nieuwe voorzitter, en een
(vrouwelijke) vice-voorzitter gekozen. Beiden zijn zeer toegewijd. Verschillende strenge maatregelen
zijn afgesproken om verzekerd te zijn van meer verantwoordelijkheid van de EPEFA boeren, met als
belangrijkste doel het terugbetalen van de zaad leningen. Vanaf nu ligt de focus op het verkopen
van producten op de lokale markt.
Tussen 25 maart en 15 april bezochten JPG-leden Anke Anke van
Amelsfoort en Julia Leimkugel YHFG. Met het indienen van nieuwe
projectvoorstellen hopen we het jongerenwerk in Bolga voort te
zetten. In een gezamenlijke bijeenkomst met het YHFG bestuur
en de medewerkers is een discussie gestart over de focus voor
toekomstige activiteiten van YHFG. In het kader van de huidige
Bestuurvergadering YHFG
stand van zaken en de uitdagingen wat betreft het Sunuga pinda
project, is overeengekomen dat YHFG zich richt op educatie en advocacy. YHFG is niet langer
betrokken bij de verkoop van producten van EPEFA, maar gaat de boeren juist ondersteunen en
verbinden met ondersteuningsprogramma’s van de Ghanese overheid of grotere organisatie met
agrarische expertise.
Website en Facebook: Youth Harvest Partners Ghana
Momenteel updaten we de JPG website. Er is een nieuwe pagina over
onderzoeksprojecten van Hogeschool Inholland in samenwerking met de YHFG.
We zullen ook meer informatie plaatsen over de school partnerschappen. Verder
is er na de Engelse, Duitse en Italiaanse versie van de website binnenkort ook
een Nederlandse versie.

Facebook logo van
JPG en YHFG.

De gezamenlijke Facebook pagina van YHFG en JPG is online sinds maart 2011. Nieuws
en ideeën delen we met oude en nieuwe vrienden en ondersteuners. We zijn te vinden op
http://www.facebook.com/youth.harvest.partners.ghana/.
Vriendelijke groet,
Julia Leimkugel, Gero Frisch en Veronika Schlicker; het bestuur van JPG.
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