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Beste leden en vrienden van JPG en YHFG,

Het is lang geleden sinds de laatste update, en er is veel gebeurd bij JPG en YHFG. De zomer was erg druk
voor iedereen, maar we kunnen nu goed nieuws met jullie delen.

Een nieuw Jongeren- en Studiecentrum voor YHFG!

Na lang voorbereiden heeft JPG in partnerschap met YHFG een subsidie gewonnen van het Duitse
Ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ) om een nieuw Jongeren- en
Studiecentrum te bouwen. (SKILL Centre). De lokale gemeenschap schonk YHFG het stuk land waar het
centrum wordt gebouwd. Er komen 100 studieplekken, en accommodatie voor 50 leerlingen. Verder krijgt het
centrum een conferentie ruimte, een bibliotheek en een computerzaal.

Waarom een nieuw Jongerencentrum?

Veel leerlingen, meisjes in het bijzonder, slagen niet voor hun eindexamen op school waardoor zij minder car-
rièemogelijkheden hebben. Deze meisjes zijn vaak gedwongen om jong te trouwen in plaats van hun school af
te maken. Sinds 2009 runt YHFG met veel succes het SKILL Jongerencentrum in het centrum van Bolgatanga.
Het biedt jongeren begeleiding en verschillende trainingsmogelijkheden zoals ICT- of ondernemingscursussen
om zelfstandigheid te ontwikkelen. De vraag naar de verschillende activiteiten door de jongeren is toegeno-
men, en hier kan de huidige locatie niet meer aan voldoen. Daarnaast is het voor schoolgaande jongeren
slechts beperkt mogelijk om school te verlaten en naar het centrum van Bolgatanga te gaan. Bovendien is
de verhoging van de huur ieder jaar ook een bedreiging voor het Jongerencentrum.

Het eerste doel van YHFG met het Jongerencentrum is om meisjes te ondersteunen bij het behalen
van hun schooldiploma. In het Jongeren- en Studiecentrum krijgen 200 meisjes en jonge vrouwen jaarlijks
specifieke ondersteuning bij examentraining, om hun schooldiploma te kunnen halen. Het tweede doel is
om de toegang tot het YHFG aanbod voor jongeren in Bolgatanga te vergroten. Het nieuwe centrum,
dat vlakbij verschillende scholen komt te liggen, biedt jaarlijks 500 jongeren de mogelijkheid op ondersteuning
en het verbeteren van hun vaardigheden. De scholen hebben aangegeven dat ze de toegang van studenten
tot het Jongerencentrum gaan faciliteren.

Het Ministerie (BMZ) financiert 37 500e van het totale budget van 51 850e voor de bouw van het nieuwe
Jongerencentrum. De statuten geven aan dat een bijdrage van minimaal 25% wordt verwacht van de pro-
jectpartners JPG en YHFG, in dit geval 14 350e. Vanwege de regels van BMZ moet de projectfinanciering
voltooid zijn in 2013. Betalingen van BMZ worden alleen gedaan wanneer YHFG en JPG bijdragen.

Daarom nodigen we alle vrienden
van YHFG en JPG uit om ons te hel-
pen bij de financiering van dit pro-
ject.

Dit nieuwe Jongerencentrum gaat
veel jongeren in Bolgatanga onder-
steunen op weg naar een zelfstandig
leven. Voor YHFG is het een onmis-
bare stap om het jongerenaanbod en
de organisatie daarvan veilig te stel-
len voor de toekomst.
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JPG kraam op het Leicester Riverside Festival, Groot-Brittannië
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In het weekend van 1 en 2 juni 2013 nam JPG met een kraam deel aan het Leicester Riverside
Festival. Het thema van het festival was ’Water en milieu’, dit thema gebruikte JPG om
bewustwording the creëren over de watersituatie in het noorden van Ghana. Kinderen (en
volwassenen) droegen met plezier een kom water op hun hoofd, en leerden meer over het
gebruik van water in plattelandsgebieden.

Een gezellige dag met een heerlijk zonnetje. Door de verkoop van STEP UP
producten en waterflesjes heeft JPG 184e ingezameld voor STEP UP en 128e
voor andere YHFG projecten.

Update SPEEK

Het jongeren SPEEK (Youth Supporting Peers and Encouraging Empowerment through Knowledge) pro-
gramma heeft tot doel bewustwording van seksuele gezondheid van jongeren in plattelandsgebieden zodat
tienerzwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen verminderen. In 2012 heeft het programma
2300 schoolgaande jongeren tussen de 10 en 24 jaar bereikt via peer educators (leeftijdsgenoten) uit de eigen
gemeenschap.

Sinds maart 2013 richt het jongeren SPEEK programma zich ook op niet-schoolgaande jongeren in 10
gemeenschappen. Lokale jongerengroepen kunnen zich registeren voor het programma en ontmoeten elkaar
wekelijks om te leren en te discussiëren over seksuele gezondheid en familyplanning met leeftijdsgenoten.

SPEEK out of school launch in March 2013 (l), SPEEK out of school groups (m,r).

Smoothie Café

In de afgelopen jaren heeft YHFG veel fascinerende projecten succesvol opge-
zet. De organisatie is gegroeid en heeft vaste medewerkers om de activiteiten,
de financiën en de organisatie zelf te coördineren. Helaas is het lastig deze
kosten te financieren met projectsubsidies. In het begin hebben veel donaties
geholpen deze activiteiten te financieren, maar YHFG had aanvullend inkomen
nodig om de organisatie ook op lange termijn veilig te stellen.

Met behulp van Stichting Ontmoet Afrika heeft YHFG een smoothie bar geopend in het centrum van Bolga-
tanga. Zaare Smoothie biedt vers gemaakte smoothies, koffie en (ijs)thee, broodjes en wraps, en is inmiddels
populair onder vrijwilligers maar ook onder mensen uit Bolgatanga. Het café bevindt zich naast het YHFG
kantoor, en de grote opening was op 11 mei 2013. Alle winst gemaakt in het café draagt bij aan YHFG.

Veel dank voor jullie interesse en steun. Er is nog een hoop meer te vertellen. Maar jullie horen snel weer van
ons.

Vriendelijke groet,

Anke van Amelsfoort, Jolien van der Geugten, Julia Leimkugel en Gero Frisch
Bestuur van JPG
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