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Beste vrienden en leden van JPG en YHFG,
het is bijna het einde van het jaar, maar hier nog een update over de projecten ten gunste van de kinderen
en jongeren in Noord Ghana.
Het is gelukt! De bouw van de Apodabogo Junior High School is afgerond.
Twee jaar na de start van de bouw van de Junior High School zijn de schoolkinderen en leraren verhuisd naar
het nieuwe gebouw. Na een lange periode is iedereen bij JPG en YHFG opgelucht en blij dat deze fase van
het project is afgerond. We willen alle donoren bedanken, die het mogelijk hebben gemaakt het project tot
een goed einde te brengen; met name Saskia Vreeman, Ruud Schonk en Progress PME. Daarnaast zijn er
nog plannen om er in de toekomst een toilettenblok bij te bouwen.

Eindelijk! Leerlingen en leraren genieten van de ruime klaslokalen tijdens het lesgeven en leren.

STEP-UP — Seamstress Training and Education Program Upper-East
fonds beschikbaar gesteld door UN Habitat Urban Youth Fund en Rabobank

Na maanden van voorbereiding en hard werk werd het STEP UP project officieel gelanceerd door de gemeente
Bolgatanga op 27 Juni 2012. Het STEP UP project heeft tot doel de ondernemersvaardigheden en de
kwaliteitstandaard van jonge naaisters te verbeteren. Daarnaast krijgen ze seksuele voorlichting.
In het culturele centrum (craft village) is een winkel gebouwd dat de naaisters de ruimte en mogelijkheden
biedt om hun producten te produceren en te verkopen. Om hun winkel te promoten hebben de deelnemers
flyers uitgedeeld, posters opgehangen en zijn ze op de radio geweest.
Een van de trainingen die de naaisters hebben gekregen sinds de start van het project was een indrukwekkende
workshop over Working Capital Management, gegeven door de National Board on Small Scale Industries. De
meiden waren dankbaar aangezien ze nog nooit een dergelijke training hadden gehad. Ze geloven allemaal
dat het hen zal helpen met het project en met het opzetten van hun eigen bedrijfje.
In september bezocht Jolien van der Geugten, JPG lid, het project en discussieerde met de STEP UP
deelnemers aan welke eisen hun producten dienen te voldoen om deze te kunnen verkopen aan Fair Trade
winkels.

STEP-UP lancering, juni 2012

Mocht je interesse hebben in de producten van de STEP UP meiden en je bent op zoek naar een unieke
laptop hoes, telefoonhoesje of een leuke tas (voor jezelf of als kado!) dan kun je ze online bestellen op:
http://stepupfairtrade.wordpress.com/
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Youth SPEEK — Supporting Peers and Encouraging Empowerment through Knowledge
fonds beschikbaar gesteld door het Sir Halley Stewart Trust, Engeland

Het Youth SPEEK Project is een seksueel voorlichtingsprogramma dat er op gericht is SOA’s en ongewenste
tienerzwangerschappen te voorkomen onder 2000 jongeren in de Upper East Regio. In dit programma worden
Peer educators(jongerenvoorlichters) en plaatselijke zorginstellingen betrokken. Tot nu toe zijn door het
SPEEK programma al 1765 jongeren (854 meisjes, 911 jongens) bereikt in 5 gemeenschappen en 11 scholen.
In 2013 zullen de peer educators zich ook gaan richten op jongeren die niet meer op school zitten.
Een aantal uitspraken van jongeren mbt het SPEEK project:
I can now talk to my mom about my sexual development and feelings because I know, from SPEEK that
those changes are normal to me. - Adakura JHS (Dulugu)
I used to believe that girls have ’save periods’ but SPEEK has made me realize that no period is save and
I should always use a condom if I don’t want to impregnate my girlfriend. - Straight-Way academy JHS
(Tindonshio)
Now I carry at least a condom with me. I always put it in my purse and I don’t feel embarrassed if someone
sees it. It doesn’t mean I want to have sex, it simply means I’m being responsible. -Kalbeo-Tindonsobligu
JHS (Kalbeo)
Initially, I had held the believe that AIDS patients should be left to die and the world will be an AIDS free
place for us to live in. But the SPEEK program opens my eyes - we cannot just blame the AIDS patients.
I also have a responsibility for an AIDS free world; I need to protect myself always and tell my friends to
do so. - Afeghera No. 1 (Zonno)
Naast het geven van seksuele voorlichting kregen de peer educators ook de taak om condooms te verkopen
aan jongeren in hun gemeenschap. In totaal zijn 908 condooms verkocht in de afgelopen zes maanden.
Sommige peer educators hadden binnen een week al hun 100 condooms al verkocht!
Condoleances voor Veronika Danuor
Met groot verdriet moeten we mededelen dat Veronika Danuor, werkzaam binnen YHFG
als stagiair sinds augustus 2012, is overleden in een vreselijk busongeluk op de Bolgatanga
- Tamale weg op 15 november jl., waarbij 36 mensen omkwamen.
Veronika was betrokken bij het SPEEK project en de voorlichtingslessen. Ze was een
zeer gewaardeerde YHFG collegea, en ook de leerlingen zullen haar missen. Onze
gedachten en medeleven gaan uit naar haar familie en vrienden.
Bijeenkomst JPG en vrijwilligers
Vrijwilligers van YHFG, JPG leden en de directeur van YHFG, John Krugu, vierden
de 10e verjaardag van YHFG op 16 Juni 2012 in Amersfoort met een barbeque.
Het was een gezellige bijeenkomst waarbij herinneringen werden opgehaald en
contacten werden aangehaald.
Op 4 november jl. vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats van JPG
in Berlijn waarbij meerdere Nederlandse JPG leden aanwezig waren. We hebben
10 jaar YHFG reunie,
gesproken over hoe JPG ook in 2013 een bijdrage kan leveren aan de YHFG
Juni 2012
projecten door onder andere de hulp van vrienden en oud vrijwilligers. Veronika
Schlicker heeft het JPG bestuur verlaten dit jaar. We bedanken haar voor het goede werk, en hopen dat
ze betrokken blijft in de toekomst. Anke van Amelsfoort en Jolien van der Geugten zijn gekozen als nieuwe
bestuursleden.
We willen iedereen bedanken voor de interesse en steun in 2012.
We wensen jullie fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.
Anke van Amelsfoort, Jolien van der Geugten, Julia Leimkugel en Gero Frisch;
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