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Beste leden en vrienden van JPG en YHFG,
Tijdens het weekend van 1-2 oktober jl. vond de jaarlijkse ledenbijeenkomst van JPG plaats in
Leicester, Engeland. We hebben oude en nieuwe projecten, knelpunten en uitdagingen besproken,
en onze strategie bepaald voor het komende jaar.
Het afgelopen jaar heeft JPG geprofiteerd van meer betrokkenheid van Nederlandse JPG leden
en voormalige YHFG vrijwilligers. Dit leidde onder andere tot een Nederlandse versie van de JPG
website (http://jugendghana.de/index nl.html). Veel dank aan iedereen die hielp met de vertaling!
Met grote trots kunnen we melden dat subsidie aanvragen zijn goedgekeurd voor twee innovatieve
projecten van YHFG. Deze nieuwe projecten brengen de inzet van YHFG wat betreft seksuele
voorlichting en andere educatieve projecten voor jongeren naar een hoger niveau.
STEP-UP — Training voor Naaisters en Onderwijs Programma Upper-East
In augustus 2011 heeft het ’Urban Youth Fund’ van UN-HABITAT 59 subsidies toegekend aan
stedelijke jongerenprojecten in 43 landen. Er is 20.000USD toegekend aan ’STEP-UP’ van YHFG.
Dit programma is ontwikkeld vanuit onze ervaringen met het werken met naaisters in Bolgatanga.
Belangrijkste doel van het programma is het verminderen van armoede onder jonge naaisters door
ze relevante vaardigheden te leren om een succesvolle onderneming te starten. Momenteel mislukt
het opzetten van een eigen onderneming bij veel jonge naaisters door zowel gebrekkige training in
ondernemerschap als kwalitatieve producten tijdens hun opleiding. In plaats van onafhankelijk te
worden, vallen zij terug in armoedige situaties en trouwen zij op jonge leeftijd.
Het STEP-UP programma start een educatieve winkel waarin meiden 12 maanden extra training
volgen over technische aspecten en ondernemerschap. Daarnaast kunnen de meiden daar werken en
hun eigen inkomen verdienen in een zelf sturende onderneming. YHFG biedt educatieve seminars op
het gebied van reproductieve gezondheid en seksuele rechten om de familieplanning te verbeteren.
De afgestudeerden trainen de volgende groep van 25 naaisters. Verkoop van producten vanuit de
winkel verzekert de duurzaamheid op lange termijn.
Youth SPEEK — Supporting Peers and Encouraging Empowerment through Knowledge
De ’Sir Halley Trust Foundation’ heeft een tweejarig fonds toegekend aan YHFG voor het ’Youth
SPEEK’ programma. Youth SPEEK kwam voort uit de wens van YHFG en de Harvest clubs
om leeftijdgenoten in platteland gemeenschappen te bereiken met seksuele voorlichting. Hier
zijn seksualiteit en seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) taboe onderwerpen. Gebrek aan
zelfvertrouwen en voor jongeren onvriendelijke gezondheidsinstellingen verlagen de toegang van
jongeren voor seksuele gezondheidszorg.
Peer education (educatie door leeftijdsgenoten) is een
belangrijke strategie voor educatie aan jongeren op het
platteland over seksuele en reproductieve gezondheid, hun
rechten en verantwoordelijkheden om HIV/SOA, onbedoelde
zwangerschappen en onveilige abortus te verlagen. Zorgverleners
uit de gemeenschap werken mee in het project en krijgen
training om bij te dragen aan jongerenvriendelijke toegang tot
gezondheidszorg. YHFG heeft als doel om de capaciteiten van
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jongeren te vergroten en op te komen voor hun rechten. Ervaringen met een ’peer’ begeleiding
pilot project uitgevoerd in 2010 (zie JPG nieuwsbrief Nr. 6) droeg bij aan de ontwikkeling van dit
programma.
Training van nieuwe YHFG vrijwilligers
Steeds meer Nederlandse vrijwilligers zijn actief voor YHFG. Zo organiseerden op 20 september jl.
JPG leden en voormalige YHFGvrijwilligers Carlien Spierings, Jolien van der Geugten en Ruud van
Nimwegen een speciale training voor zes nieuwe Nederlandse YHFG vrijwilligers.
Tijdens het eerste onderdeel stonden verwachtingen, werken in een Ghanese cultuur en het geven
van seksuele voorlichting centraal. Daarna heeft Jolien van der Geugten een presentatie gegeven
over seksuele en reproductieve gezondheid in Bolgatanga. Als laatste was er discussie over hoe je
praat over seksualiteit, wat je eigen waarden en normen zijn, en wat normen en waarden in Ghana
zijn m.b.t. seksualiteit. De volgende training voor nieuwe vrijwilligers is in januari 2012.
Welkom Hillary Adongo en het Young Professionals Program (YPP)
Hillary Adongo is per september 2011 toegevoegd aan het YHFG team als projectcoördinator van het
nieuwe YP-programma. Hij is 25 jaar en afgestudeerd aan de Universiteit voor Ontwikkelingsstudies
in Ghana. Hij was de voorzitter van een Harvest Club in de beginjaren van YHFG. Tijdens zijn
bachelorstudie heeft hij met verschillende jongeren groepen gewerkt op de campus.
YPP is een nieuw initiatief van YHFG in samenwerking met ’Talent Beyond
Limits’. Het stimuleert Nederlandse en Ghanese professionals om hun talenten
effectief in te zetten. Hierbij werken ze samen in een concreet project en leren
ze van elkaars cultuur.
In Noord-Ghana krijgen jonge afgestudeerden met verschillende achtergronden
vaak veel tegenslagen in hun carrière. De benadering van YPP is om hen te
ondersteunen hun doelen te behalen door ze te koppelen aan Nederlandse
professionals in hun eigen werkveld voor praktische training, advies en Hillary Adongo
ondersteuning. In de pilot fase van YPP van november 2011 tot juni 2012, zijn vier YHFG stafleden
gekoppeld aan vier Nederlandse professionals.
JPG/YHFG Calender 2012
Van onze favoriete foto’s van YHFG projecten en het leven in Noord-Ghana is een A4 kalender
gemaakt voor 2012. Deze kan besteld worden voor 10 eplus verzendkosten via info@jugendghana.de.
De winst (5 euro) gaat direct naar de projecten
in Ghana. Tot op heden hebben we geen externe
fondsen in 2011. Daarom is de verkoop van de
kalenders extra belangrijk voor de voortgang van
de seksuele voorlichtingsactiviteiten voor jongeren in
Bolgatanga.
Wil je meer weten over ons werk, of zelf een bijdrage
leveren? Stuur ons dan een e-mail naar bovenstaand
adres.
Vriendelijke groet,
Julia Leimkugel, Gero Frisch en Veronika Schlicker (het bestuur van JPG)
Anke van Amelsfoort en Jolien van der Geugten (actieve leden JPG, contactpersonen Nederland)
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