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In deze nieuwsbrief informeren wij jullie graag
over wat er in deze ‘Ghanese Zomer’ op de
planning staat, wat je allemaal kan doen in het
nieuwe Scouting seizoen met je speltakken
(Ghana in je Groep, Buddygroepen) en over de
nieuwe uitdagende vacatures!
Dutch Experience 2014
Deze zomer verwachten we zo'n 20 Scouts en
Guides uit Ghana. Zij zullen vier weken gaan
verblijven op St. Walrick in Overasselt. We
ontvangen ze met een leuk en afwisselend
programma: fietsen, dagjes weg, programma
draaien met lokale scouts, Home Hospitality,
een bezoek aan het Nawaka, en ook een
bezoek aan een aantal projecten in de
Nederlandse samenleving. Zo gaan ze een
bezoek aan een museum brengen en kijken bij
een plaatselijke natuurwerkgroep. Kortom,
genoeg te doen dus!
Wil je graag op de hoogte blijven
van dit bijzondere kamp? Houd
dan de Partnership Facebook in
de gaten. Regelmatig zullen we
hier berichtjes plaatsen en laten
zien hoe het gaat met de Scouts
uit Ghana.
Wil je meer weten over het kamp, je
aanmelden als gastgezin, of wil je graag een
programma draaien met de Scouts en Guides
uit Ghana, bijvoorbeeld op je zomerkamp?
Stuur dan snel een berichtje naar ons
mailadres!
Buddygroepen
Wil jij met jouw welpen, scouts of explorers
internationaal contact maken, dan zijn wij op
zoek naar jou! Voor het buddygroepen traject
zijn wij op zoek naar groepen die met Ghanese
Girl Scouts contact willen leggen.
De bedoeling is om cultuur, programma's en
ideeën uit te wisselen. Hoe je dat doet en vorm
geeft, laten we aan de buddygroepen over.
Communicatie verloopt in beginsel per email,
dit kan je als buddygroepen uitbreiden. Lijkt dit
je iets voor jouw groep, dan horen wij graag
van jou via de mail.
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Ex-change zomer 2014
Deze zomer komen er een Ghanese Scout en
Guide naar Nederland om een kijkje te nemen
op onze labelterreinen. Zo kunnen ze ervaren
hoe Scouting in Nederland gaat en van de
Nederlandse cultuur proeven. Ze zullen onder
andere te gast zijn op Buitenzorg Baarn en
Buitencentrum Gilwell Ada’s Hoeve in Ommen.
Voor september zijn we nog op zoek naar
onderdak, dus mocht je nog wat weten, dan
horen we het graag.

25+ Reis
Van ongeveer 1 t/m 25 november 2014 wordt
er een projectreis voor 25-plussers
georganiseerd naar Ghana. Deze reis staat in
het teken van je eigen reis plannen en
organiseren. Het unieke van deze reis is dat
elke deelnemer ouder dan 25 is en de
deelnemers veel vrijheden krijgen om de reis
zelf in te vullen. Iets voor jou?
Lees er meer over (en geef je op) via onze
website:
https://partnership.scouting.nl/reizen/25plusreis.
Werkbezoek augustus 2014
In augustus komen de voorzitters van de
Guides en Scouts naar Nederland voor het
halfjaarlijkse werkbezoek. We bespreken met
hen de voortgang van de activiteiten die op dat
moment plaatsvinden. Omdat er dan ook
Ghanese vrijwilligers in Nederland zijn in het
kader van de Ex-change zullen we hen 'op
locatie’ bezoeken. Ook blikken we vooruit naar
de activiteiten die in de tweede helft van dit
jaar plaats gaan vinden, zoals de nieuwe Exchange naar Ghana.

Ghana in je Groep programma’s
Altijd al iets internationaals willen doen met
jouw speltak, maar zelf nooit de tijd gehad om
iets in elkaar te zetten? Doe dan nu Ghana in
je Groep, een al uitgewerkt programma van
drie opkomsten waarbij je kennis maakt met
het land en de Ghanese cultuur! Leer tijdens
het grote chocoladespel met je welpen hoe
chocola gemaakt wordt, doe een fotopostenspel over Ghana met je scouts of bouw
de touwbruggen van de Canopy Walk na met
je explorers.
Spreekt dit je aan? Opgeven kan via SOL:
https://sol.scouting.nl/index.php?task=as_regis
tration&action=add&button=&frm_id=8018.

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. Om oudere
edities van de nieuwsbrief te bekijken,
verwijzen we je graag naar
https://partnership.scouting.nl/nieuws/nlnewsletters.
Bezoek en like ons ook via Facebook en
vergeet ons niet te volgen via Twitter voor de
meest recente updates!
Facebook:

Voor ervaringen en voorbeelden van deze
programma's raden we je aan om een kijkje te
nemen op onze website te kijken:
https://partnership.scouting.nl/ghana-in-jegroep.
Vacatures
We zijn op zoek naar een Communicatie
topper! Help jij ons de gave verhalen van het
Team Partnership Ghana te vertellen aan de
jeugdleden en leiding van Scouting
Nederland? Bekijk de vacature hier:
https://sol.scouting.nl/hrm/vacancy/1290
en solliciteer!
Voor de Ex-change naar Ghana zijn we nog op
zoek naar gemotiveerde deelnemers en een
ervaren coach. Deze Ex-change zal in de
tweede helft van 2014 plaatsvinden. De
deelnemers gaan in Ghana trainingen geven
aan Ghanese Scouts en Guides leiding. Deze
trainingen zijn gericht op leadership skills.
Natuurlijk kunnen ze daarbij de back-up en
support van een coach in Nederland goed
gebruiken! Voor meer informatie, kan je terecht
op de ‘Vacatures voor jou’ pagina van Scouting
Nederland.

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

https://twitter.com/Partnership_SN

Meer informatie over de rol van deelnemers
vind je hier:
https://sol.scouting.nl/hrm/vacancy/1304.
Voor meer informatie over de functie van
coach kan je hier kijken:
https://sol.scouting.nl/hrm/vacancy/1305.
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