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Beste leden en vrienden van JPG en YHFG,
We kijken terug op een aantal drukke en spannende maanden van YHFG in Bolgatanga. Het belangrijkste
nieuws is dat twee grote projecten zijn gestart, dat verder is gegaan met de bouw van de Junior High School,
en dat YHFG zich voorbereidt op het 10-jarig bestaan.
Apotdabogo Junior High School
Eind 2011 heeft de Otto-Pankok school in Mülheim an der Ruhr in Duitsland 7500 e gedoneerd voor de
bouw van de Junior High School in Zongoire. Daarnaast is 4000 e toegekend door de Spa!B, en 1000 e door
Novartis Vaccines in Italië. Met deze fondsen kan YHFG verder werken aan het dak, de ramen en vloeren
van de school. Met het Nederlandse platform 1procentclub is er geld ingezameld voor meubilair voor 1 klas.
http://www.1procentclub.nl/projects/ghanajuniorhighbenches/. Veel dank voor alle hulp!
Voordat de scholieren kunnen starten in de nieuwe school zijn er nog schoolborden en deuren nodig. Verder
moet er nog geschilderd worden, en twee klassen hebben nog geen meubilair.

Scholieren van de Otto Pankok school houden een sponsorloop voor de partner school in Ghana

STEP-UP — Training en Onderwijs Programma voor Naaisters Upper East
Gefinancierd door UN Habitat Urban Youth Fund en Rabobank, Nederland

STEP UP is in januari 2012 gestart met de selectie van deelnemers (vrouwen), het ontwikkelen van het
trainingsprogramma, en het opzetten van het trainingscentrum en de winkel. Lokale partners zijn de Dress
Makers Association Bolgatanga, Bolgatanga Municipal Assembly, National Youth Authority, Sirigu Women
organisation for Pottery and Art (SWOPA) en de Widows and Orphans Movement (WOM). Met hulp van
Ontmoet Afrika en Talents Beyond Limits zijn aanvullende financiën toegekend door Rabobank Nederland.

STEP-UP deelnemers tijdens de talent ontwikkelingsworkshop en training op hun nieuwe naaimachines

In februari hebben de STEP-UP deelneemsters een bezoek gebracht aan SWOPA (onafhankelijke vrouwen
organisatie voor potten en kunst), opgericht in 1997 met inmiddels 450 leden. Het doel van het bezoek was
om de deelnemers te inspireren en aan te moedigen creatief, innovatief en onafhankelijk te denken in het
project.
Op 27 maart hebben Abigail Adulmolga (project manager), Suze Bosch (Nederlandse vrijwilliger) en Jolien
van der Geugten (JPG lid) een talent ontwikkelingsworkshop gegeven. De focus van de training was hoe de
jonge vrouwen hun talenten kunnen herkennen en gebruiken in het STEP-UP programma, en hoe zij succesvol
kunnen samenwerken en elkaar kunnen leren vertrouwen. Het tweede deel van de workshop ging over seksuele
en reproductieve gezondheid.
Nadat het STEP-UP centrum was voltooid zijn de benodigde machines en materialen aangeschaft en is het
centrum ingericht. De vrouwen kregen training op hun nieuwe naaimachines.
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Youth SPEEK — Supporting Peers and Encouraging Empowerment through Knowledge
Gefinancierd door de Sir Halley Stewart Trust, Engeland

In samenwerking met Ghana Health Services zijn vijf gemeenschappen geselecteerd waar
dit project - seksuele gezondheidsinterventie voor jongeren door jongeren zelf (peer education) - nodig en relevant is. YHFG heeft het project tot in detail besproken met chiefs
en andere belangrijke leden uit gemeenschappen (inclusief vrouwen en jongerenleiders).
In samenwerking met de gemeenschappen zijn in elke gemeenschap twee peer educators,
een jongen en een meisje, geselecteerd. Zij krijgen maandelijks een toelage, regelmatig
training en een fiets om hun verplichting na te komen in hun gemeenschap.

Linda Anaabah

Linda Anaabah is een nieuwe medewerker bij YHFG, als project coördinator voor het SPEEK project. Linda
heeft een bachelor diploma in religieuze studies, en heeft zelf ervaring als peer educator en als coördinator
van peer educator groepen in Bolgatanga.
Tijdens de eerste week van het trainingsprogramma zijn de peer educators (PE) voorbereid op het veldwerk.
Ze zijn geı̈nformeerd over seksuele en reproductieve gezondheidsaspecten, waaronder HIV en AIDS, seksueel
overdraagbare aandoeningen en zwangerschap. Verder hebben ze meer begrip en vaardigheden ontwikkeld
m.b.t. gezondheidseducatie uitgevoerd door jongeren zelf, hebben ze hun eigen houding en waarden doorgenomen wat betreft jongeren en seksualiteit, en zijn ze getraind in communicatie en groepswerk methoden.
Na de training hebben de jongeren de fietsen gekregen en startten zij hun werk op 1 mei.

Bespreking SPEEK met gemeenschappen en met locale klinieken, Training van PEs, Op de fiets naar eigen gemeenschappen.

Onderzoek bij YHFG
In de afgelopen maanden hebben Nederlandse studenten van Hogeschool Inholland verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd bij YHFG. Tijdens hun verblijf in Bolga werkten ze als vrijwilligers bij de Harvest
Academy van YHFG door het geven van voetbaltraining en seksuele voorlichting. Daarnaast hebben ze interviews gehouden met jongeren. Bijvoorbeeld student Sport en Bewegen Daan van Benthem onderzocht de
factoren die deelname aan sport voor scholieren in Bolga beı̈nvloeden. Zijn bevindingen dragen bij aan de
Harvest Academy en toekomstige sportactiviteiten bij YHFG. Alle rapporten worden gepubliceerd op de JPG
en YHFG websites. Onderzoeksvoorstellen worden altijd besproken met Jolien (coördinator onderzoek JPG)
en YHFG medewerkers, om de bijdrage aan YHFG te waarborgen.
2002 - 2012 YHFG 10 jaar
Dit jaar viert YHFG zijn 10e verjaardag. In de loop van het jaar zijn er activiteiten in Ghana om deze mijlpaal
te vieren. JPG feliciteert YHFG van harte met alles wat is bereikt in de afgelopen jaren. Op 16 juni a.s. is
een reünie van Nederlandse vrijwilligers, JPG leden en John Krugu in Amersfoort, Nederland.
Vrijwilliger voor YHFG?
YHFG is dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers en/of studenten van alle leeftijden, die voor een
verblijf variërend van een aantal weken tot 12 maanden willen werken aan verschillende projecten. Als je meer
wilt weten over de projecten, laat het ons weten op info@jugendghana.de.
Bedankt voor jullie interesse,
Hartelijke groeten,
Julia Leimkugel, Gero Frisch en Veronika Schlicker (het bestuur van JPG)
Anke van Amelsfoort, Jolien van der Geugten en Hilda van Reeuwijk (contactpersonen JPG Nederland)
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