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Voor je ligt de nieuwste nieuwsbrief van het
Team Partnership Ghana.
In deze uitgave besteden we onder meer
aandacht aan de enige echte Ghana HIT: de
Ghana Express introduceren wij ons nieuwste
project TopTent, lees je hoe je mee kunt doen
aan de Actie Schoenmaatjes, vertellen we het
geweldige verhaal van de polytank die
geplaatst is in Huhunya, kijken we vooruit naar
de Challenge die plaatsvindt in 2014 en geven
we een samenvatting over het werkbezoek van
december in 2013. Lees dus snel verder!
De HIT: Ghana Express
Scouts (11-16 jaar) kunnen dit jaar Pasen op
z'n Afrikaans meemaken. Zij kunnen meedoen
met de Ghana Express! Tijdens deze HIT
reizen ze via Tamale, Kumasi en Kakum
National Park naar Accra. In elke stad beleven
ze een nieuw Ghanees avontuur. En... ze
reizen niet alleen te voet! De spanning van de
dag wordt weggespoeld met een tropische
cocktail en een jamsessie op de djembe of een
potje oware bij het kampvuur. Wil je deze rally
volgen? Dat kan via @ghanaexpress en
facebook.com/HITGhanaexpress. Wie komt als
eerste aan in Accra en wint de race?

Hiermee bereiken we meerdere fantastische
doelen:
·
In Ghana gaan Scouts gebruik
maken van goede tenten en kunnen
dus echt gaan kamperen!
·
Tenten die in Nederland niet meer
worden gebruikt, krijgen een nieuwe
bestemming!
·
Je krijgt meer opslag in je clubhuis!
·
Je draagt bij aan het realiseren van
een goede actie!
Op dit moment hebben we al 12 tenten,
variërend van trektentjes tot grote feesttenten,
her en der in Nederland liggen die naar Ghana
gebracht kunnen worden!
Heb jij ook nog in redelijke staat verkerende
tenten en ben je bereid deze af te staan aan
de Scouts en Guides in Ghana? Laat dit dan
weten via:
ghana@scouting.nl.
Het werkbezoek
In december 2013 zijn Carolien en Femke in
Ghana geweest voor het halfjaarlijkse
werkbezoek.

We hebben al heel wat aanmeldingen binnen,
schrijf je dus snel in.
Kijk voor meer informatie op:
https://hit.scouting.nl/hits-in-mook-2014/ghanaexpress.
TopTent
Scouts en Guides, waar ook ter wereld, vinden
het leuk om te kamperen. Zo ook in Ghana.
Echter, in Ghana zijn tenten om te kamperen
nauwelijks te koop, en bovendien ook nog heel
duur. De Ghanezen hebben ons daarom
gevraagd om bruikbare tenten. Wij hebben een
project opgezet om tenten die in Nederland
ergens op zolder van een Scoutinggroep
liggen te verstoffen te verzamelen. Deze
brengen we dan naar Ghana.
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Twee keer per jaar is er een meeting tussen de
voorzitters van de Ghanese en Nederlandse
projectgroep(en), de ene keer in Ghana, de
andere keer in Nederland. Terwijl in Nederland
de spanning voor Sinterklaas steeg en de
winterjassen te voorschijn kwamen, togen we
naar Ghana met in de koffer rokjes, korte
broeken en t-shirtjes. We hadden ook een ‘to
do’lijstje en een ‘to discuss lijstje’. Gedurende
de 10 dagen dat we er waren is het gelukt om
deze lijstjes af te werken.

Met de Guides en Scouts spraken we over hoe
de reizen die afgelopen zomer plaatsvonden
zijn verlopen en waar we ons tijdens de reizen
komende zomer op gaan richten. Nu we dit
een paar jaar doen, lukt het ons steeds beter
de wensen en verwachtingen op elkaar af te
stemmen. De Ghana Challenge deed in
augustus 2013 een project in het dorpje
Huhunya, mooi om te zien dat de leerlingen
van deze school dat nog maar al te goed
wisten. Samen met de twee meiden die 3
maanden vrijwilligerswerk hebben gedaan bij
de Scouts, evalueerden we hun tijd in Ghana.
We gingen op bezoek bij de Nederlandse
ambassadeur en spraken met de
bestuursleden van de Scouts en Guides. Het
was leuk langs te gaan bij scholen waar
Scouts en Guides groepen aan verbonden zijn,
samen met hen deden we spelletjes en
natuurlijk leerden we hen hoofd-schouder-knieen-teen. Dit gaf ook een goede inkijk in hoe
Scouting en Guiding in Ghana op lokaal niveau
georganiseerd is. Ook verzamelden we
informatie voor een subsidieaanvraag om
training te gaan geven aan leiding in Ghana.
Al met al hebben we een goed werkbezoek
gehad. Ondanks alle moderne communicatie
middelen van tegenwoordig blijft het zo, dat
tijdens een face to face ontmoeting zoveel
meer besproken en geregeld kan worden. Voor
nu ligt er een actielijstje op ons te wachten, tot
het volgende werkbezoek in Nederland!
Actie Schoenmaatje
Scouting Nederland heeft met Edukans een
actie opgezet in het thema van World Thinking
Day. Deze actie is bedoeld om kinderen in
Nederland bewust te maken dat het niet voor
elk kind ter wereld makkelijk is om naar school
te gaan.
Actie Schoenmaatje is één van de projecten
waarmee kinderen hun leeftijdsgenootjes in
Ghana kunnen helpen. Het is simpel. Als
Scoutinggroep doe je mee door op 15 of 22
februari of op 1 maart schoenendozen te
versieren en deze te vullen met handige
spulletjes. Voor elke schoenendoos is een
bijdrage van € 6,- nodig om het naar Ghana te
sturen.

Als je je inschrijft (zie hieronder de website)
krijg je meer informatie over welke materialen
je het beste in de doos kunt stoppen en krijg je
speltips om je jeugdleden iets over Ghana te
vertellen.
Bezoek voor meer informatie de
informatiepagina van Scouting Nederland over
deze actie:
https://www.scouting.nl/mijnscouting/spel/scho
enmaatjes.
Ghana Challenge 2013 plaatst poly tank
Hier het verhaal van één van de deelnemers
Het is alweer bijna een half jaar geleden dat wij
terug kwamen in Nederland na een
onvergetelijke reis door Ghana. Het einde?
Nee, de reis is nog lang niet afgelopen.
U herinnert zich vast de verhalen en de foto’s
over het dorpje Huhunya nog wel. In dit mooie
en vriendelijke dorpje, waar we de eerste week
verbleven, hebben we een project gedaan. Op
de eerste dag was dit het WASH project. Een
project over water en hygiëne. Hierna werd
ons duidelijk gemaakt dat het schooltje heel
graag een ‘Polytank’ wilde hebben. Dit is een
enorme tank waarin regenwater wordt
opgeslagen, zodat het gebruikt kan worden
voor bijvoorbeeld wassen en schoonmaken.
Gedurende de reis bleek dat wij door onze
sponsors het geld hadden om deze wens in
vervulling te laten gaan. De laatste dag hebben
we een plan gemaakt met de Ghanese Guides
Angelica en Sylvia.
Terwijl wij alweer lang en breed in het koude
en natte Nederland waren zouden zij de
Polytank kopen en laten installeren van ons
geld. In drie weken zou hij er staan zeiden ze.
Ik hoopte dat hij er überhaupt zou komen.
Inmiddels zijn we een half jaar verder en nu
kan ik vol trots verkondigen: hij staat er,
manshoog en naast een trots schoolklasje. Ik
had het mijn niet mooier kunnen voorstellen.
Onze tank, in Ghana!

De dingen die je zoals in de doos kan stoppen
zijn toiletartikelen , speelgoed, schoolspullen of
natuurlijk handige Scoutingspullen! Vind je één
schoenendoos per kind te veel, dan kun je ook
per nestje of patrouille een schoenendoos
vullen.
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Maar dat is niet het enige dat we hebben
achtergelaten. Het project liep allemaal anders
dan gepland, maar juist hierdoor kwam een
van de grote problemen van het dorp kunnen
bespreken, tienerzwangerschap. En wat blijkt,
dit project eindigde ook niet met ons vertrek,
het dorp heeft het er nog steeds over. Een
belangrijke stap is gezet, tienerzwangerschap
is meer bespreekbaar geworden. Het is
bijzonder te bedenken dat wij met onze
provisorische presentatie en praatgroepjes
daadwerkelijk iets bereikt hebben. Ik hoop dat
ik Huhunya ooit nog een keer terug zal zien.

samen met Team Spel aan hun reis met de
TroTro door Ghana te laten beginnen.
Tijdens deze reis, deden ze verschillende
plaatsen aan in Ghana. Van Accra naar
Kumasi, terug naar Accra via Mole Nationaal
Park en Cape Coast voor een avontuur in Fort
Elmina. In elke stad was er een andere
activiteit die iets te maken had met Ghana.

Het hele verhaal en meer foto's staan ook op
https://partnership.scouting.nl/home/nieuws/31
-polytank.
Reizen in 2014
Zelf Ghana beleven in 2014? Ben jij iemand
die in juli 2014 tussen de 18 en 24 jaar is, op
zoek is naar Afrikaans avontuur en de talenten
heeft om dat voor een deel zelf te
organiseren? Dan ben jij op zoek naar de
Ghana Challenge 2014, de scoutingreis van
drie weken in de zomer van 2014 waar je je
helemaal in kunt uitleven!

Heb je interesse of wil je meer weten over
deze reis? Stuur een mailtje naar
ghanachallenge2014@scouting.nl.
Kleine Partnershipdag 19-01
Op zondag 19 januari vond de 'Kleine
Partnershipdag' plaats op het Landelijke
Scouting Centrum in Leusden. Tijdens deze
'Kleine Partnership dag' zijn er voor de direct
betrokkenen van het Partnership activiteiten
georganiseerd door Team Partnership Ghana.
Allereerst mochten wij onze deelnemers
verwelkomen op het LSC met koffie en thee.
Na een kort welkom en introductie, was het tijd
om de gasten van Team Partnership Ghana
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In Kumasi kon men de kruiden van de lokale
markt in Ghana ruiken & proeven. In Mole
Nationaal Park werd uitleg gegeven over de
dieren die wel en niet te vinden zijn in Ghana
en het Groot Ghanees Ganzenbord. In Fort
Elmina werd er uitleg gegeven over de Ghana
in je Groep Box, de band tussen Ghana en
Nederland en de stammen die er in Ghana
zijn. De reis met de TroTro eindigde weer in
Accra, waar een kopje pindasoep klaar stond
voor de hongerige reiziger.
Na de lunch met de gasten van Team
Partnership Ghana, kregen we een presentatie
van Jorien over haar trip van drie maanden
naar Ghana. Zij was samen met Simone voor
het Exchange project. Daar hebben ze samen
een programma afgelopen dat door de Scouts
of Ghana georganiseerd was. Mooie
presentatie, met veel mooie en leuke foto's.
Na een kleine pauze en wat huishoudelijke
mededelingen hebben we met zijn allen een
aantal Ghanese gerechten gemaakt, om die
daarna als avondeten op te eten. Na het eten
was het opruimen geblazen en tijd om van
iedereen afscheid te nemen.
Kortom, het was een mooie dag.
Contact
Heb je opmerkingen, reacties, vragen of iets
anders dat je kwijt wil, stuur dan een mail naar
ghana@scouting.nl. Kijk voor meer informatie
over het Partnership op onze website,
https://partnership.scouting.nl.
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Bezoek en like ons ook via Facebook en
vergeet ons niet te volgen via Twitter!
Facebook:

https://www.facebook.com/scoutingpartnership
Twitter:

https://twitter.com/Partnership_SN
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