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Het is weer zover, de driemaandelijkse
nieuwsbrief van Team Partnership Ghana in je
mail box! In deze uitgave is extra aandacht
voor de speldraad Ghana die Scouting
Nederland heeft aangekondigd op de
Scoutiviteit. Verder is er aandacht voor de
evenementen die plaatsvonden tijdens deze
zomer en wat er voor de komende tijd op de
planning staat.
Ghana vormt rode draad in landelijke
ledenactiviteiten seizoen 2014-2015
Hoera, het partnership met Ghana vormt dit
Scoutingseizoen de basis voor de speldraad!
De speldraad is de rode draad die terugkomt in
de programma-activiteiten van de landelijke
Scoutingevenementen.
Voorbeelden van deze evenementen zijn
Scoutiviteit, JOTA-JOTI, HIT, LSW, de
Beverdoedag en Jungledag. We zijn blij met
Ghana als speldraad, want het betekent dat
nog veel meer jeugdleden en leiding in
aanraking komen met Scouting / Guiding in
ons partnerland Ghana! En het biedt groepen
een uitgelezen kans om aandacht te besteden
aan het activiteitengebied internationaal.

Heb je als regio nog vragen over de landelijke
ledenactiviteiten de organisatie ervan of heb je
behoefte aan meer achtergrondinformatie?
Neem dan contact op via
spelspecialisten@scouting.nl.
Ghana in je groep
Wil je het thema van de Landelijke
Ledenactiviteiten ook in je eigen groep
uitvoeren? Met Ghana in je groep kan dat heel
makkelijk! Wij hebben gratis een programma
met drie uitgewerkte opkomsten voor je klaar
staan voor welpen, scouts en explorers.
Opgeven kan via SOL:
https://sol.scouting.nl/index.php?task=as_regis
tration&action=add&button=&frm_id=8018.
Nog vragen? Mail gerust naar
ghanainjegroep@scouting.nl.

De Scoutiviteit had de aftrap met een terrein
aangekleed in Ghanese sferen, een opening
met djembe’s en lekker Ghanees eten. De
contactpersonen van de regiospelen krijgen
een spelmap thuisgestuurd met informatie over
de slimme spin Anansi (bevers en welpen) en
Expeditie Ghana (scouts). Voor de explorers
zijn er uitdagende activiteiten ideeën om ook
met het thema Ghana aan de gang te gaan.
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JOTI
In het weekend van 18 en 19 oktober vindt de
JOTA/JOTI plaats. Tijdens dit weekend zal het
partnership meedoen tijdens het evenement
van de JOTI. Je kan ons vinden op het kanaal
van #dutch-ghana van 10 tot 12 uur op
zaterdag 18 oktober. Om met ons te
verbinden, kun je gebruik maken van mIRC of
een vergelijkbaar programma. Voor meer
informatie kun je terecht op de website van
Scoutlink: http://dutch.scoutlink.net/usermirc/.
Houd voor het laatste nieuws onze
Facebookpagina en Twitterpagina in de gaten.
De links naar deze pagina’s vind je onderaan
nieuwsbrief.

De Ghanese zomer van 2014
Tijdens deze ‘Ghanese’ zomer, hebben veel
evenementen plaatsgevonden. Deze hebben
jullie misschien wel voorbij zien komen op de
Facebookpagina en Twitteraccount. Mocht je
dit gemist hebben of wil je het nog eens rustig
nalezen, de samenvatting van de Dutch
Experience en de Exchange staat op de
website van het partnership:
https://partnership.scouting.nl
Materiaal uitleen
Gaat jouw regio in dit
scouting seizoen een
activiteit organiseren
waarbij Ghana het
thema is, bijvoorbeeld
tijdens de Jungledag
of Bever-doe-dag? Dan kunnen wij je daarbij
helpen. Voor deze activiteiten kan een
uitleenpakket aan gevraagd worden bij het
Team. Daarin zit o.a. een vlag van Ghana, een
banner en posters over het Partnership, maar
ook verkleedkleding en andere themaitems.
Het uitleenpakket kan aangevraagd worden
via: ghana@scouting.nl o.v.v. uitleenpakket.
Voorbereidingsweekend 25+ Projectreis
27 en 28 september was het
voorbereidingsweekend voor de 25+
Projectreis in Didam. ’s Middags ging het
weekend van start met een fototocht dwars
door Arnhem. In twee groepjes moest men
foto’s maken van beelden, gebouwen,
Nederlandse varianten van Ghanese
gebruiken en, voor de bonuspunten, als echte
een James Bond, foto’s van het andere
groepje zonder dat ze het door hadden.
Eenmaal terug in Didam werd er gezellig met
elkaar gegeten
waarna men aan
de slag ging. Het
reisprogramma,
de projecten, visa
en sponsoring,
alles kwam aan
bod. ’s Avonds
was er tijd voor
een kampvuur
zodat men elkaar
ook wat beter kon
leren kennen.
Zondag was er
bezoek, Peter en
Bas van het
Partnership
kwamen samen
met Ibn langs om te kijken hoever men was.
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Nadat de laatste punten besproken waren
werd het tijd om op te ruimen en ging iedereen,
na een geslaagd weekend, naar huis.
De groep van negen deelnemers reist op 30
oktober naar Ghana voor drie weken. Ze
komen 21 november weer terug Volg het via
onze Facebookpagina.
Buddygroepen
Sinds mei 2014 hebben de Explorers van de
Lisser Kaninefaten contact gelegd met hun
Buddygroep in Ghana. De Buddy groep heet
de Happy kids school.
Er is al contact geweest via de mail en we
hebben het over verschillende onderwerpen
gehad. Wij zijn gestart met ons voor te stellen
en ze hebben vertelt wat scouting voor hun
betekent en wat zij ermee willen bereiken. Ook
hebben wij wat foto’s gestuurd van de leden.
Vanuit Ghana kwam de mail dat ze het over
het onderwerp ‘’PEACE” hebben gehad en
daarbij een discussie hebben gevoerd over wat
“Peace” voor hun betekent. Wij hebben dit ook
gedaan met onze Explorers. Daarna hebben
we gesprekken gehad over hoe het komt dat
zij iets anders van vrede vinden dan wij.

In augustus hebben wij bezoek gehad van
Greg en Dilys om over de Buddygroepen te
praten en wat we nog meer zouden kunnen
doen. We kwamen op hele leuke en
interactieve activiteiten die we dit seizoen
willen voorbereiden en uitvoeren. Onze
eerstvolgende stap is nu weer contact krijgen,
maar dan via Skype om zo elkaar beter te
leren kennen en vragen te kunnen stellen. We
hopen dit in het weekend van de Jota/Joti te
kunnen gaan doen.
Ben je na dit verhaal ook geïnteresseerd in het
starten van een Buddygroep? Wij zijn nog op
zoek naar groepen voor de Guides en Scouts.
Meer info: ghana@scouting.nl.
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Vacatures
Voor de Ghana Exchange van komend jaar
zijn wij op zoek naar ervaren trainers. Ben je
enthousiast, heb jij zin in een Ghanees
avontuur en wil jij je kennis op internationaal
niveau doorgeven? Lees dan gauw verder!
In de eerste helft van 2015 zal een exchange
plaats vinden waarbij Nederlandse trainers
naar Ghana gaan om training te geven aan
Ghanese leiding. Dit in het kader van het
partnership dat Scouting Nederland heeft met
de Ghana Scout Association en de Ghana Girl
Guides Association. Deze trainingen zijn
gericht op leiderschapsvaardigheden en
worden gegeven samen met Ghanese trainers.
Voor de Ghanese Scouts’ en Guides’ leiding
en hun trainingteams is dit een geweldige kans
op professionalisering van hun trainingen. Voor
de Nederlandse trainers een uitgelezen
mogelijkheid om samen te werken op
internationaal niveau en echt iets bij te dragen
aan scouting en guiding aan de andere kant
van de wereld.

Bezoek en like ons ook via Facebook en
vergeet ons niet te volgen via Twitter voor de
meest recente updates!
Facebook:

https://www.facebook.com/scoutingpartnership

Twitter:

https://twitter.com/Partnership_SN
Meer weten? Voor meer informatie kan je
terecht op de vacature pagina van Scouting
Nederland.
https://www.scouting.nl/vrijwilligers/vrijwilligerworden/vacatures/vacatureoverzicht/partnership_ghana/ervaren_trainers_
voor_de_ghana_exchange.
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.
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