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Nieuwjaar!
Een nieuw jaar, een nieuwe nieuwsbrief! Dit
jaar staan de landelijke ledenactiviteiten (LSW
e.a.) in het thema van Ghana. Die extra
aandacht voor Ghana, en indirect voor ons
Partnership, is natuurlijk mooi mee genomen.

waar een voorlichting over hygiëne is gegeven.
Daarnaast heeft de groep met de Scouts een
scoutingopkomst gehad over pionieren,
windrichtingen en het gebruik van een kompas.
Ook heeft de groep nijlpaarden in het wild
gezien.

In deze nieuwsbrief vertellen we over de
projectreis naar Ghana, het bezoek aan de
buddygroepen, hoe het werkt met materiaal
lenen, wat je allemaal met Ghana in je Groep
kunt doen en welke vacatures we op dit
moment hebben.
25+ Projectreis
In november 2014 zijn negen Nederlandse
Scouts naar Ghana gegaan. De reis begon in
Accra met een toeristisch bezoek aan de
hoofdstad. Daarna kwamen de slavenforten
van Elmina en Cape Coast aan bod.
De laatste stop was Tamele voor een bezoek
aan de Scoutsvillage. De groep heeft, samen
met zo’n veertig Scouts, gekampeerd en een
scouts opkomst gedraaid.
Lees het gehele verslag rustig na op onze
website:
https://partnership.scouting.nl/nieuws/nieuwsar
chief/26-reisverslag-25-reis.

De groep heeft in Huhunya samen met de
Guides van Ghana hygiëne en seksuele
voorlichting aan de dorpskinderen gegeven.
De groep heeft ook een weeshuis bezocht en
speelgoed gedoneerd. Dit is de plek waar
eerder ook de groep van de Ghana Challenge
was.
De groep reisde door naar Kumasi om de
markt te bezoeken. Dit is de grootste openlucht
markt van West Afrika. Andere stops waren
Nkoranza (Baobeng Fiema Monkey
Sanctuary), de Kintampo Waterfalls en Mole
National Park om olifanten te spotten.
In Wa heeft de groep een project gedaan met
de Scouts van Wa. Er zijn drie scholen bezocht
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Bezoek aan buddygroepen
In december 2014 heeft Maarten in Ghana
namens Team Partnership Ghana de
buddygroepen bezocht die tot nu toe meedoen
met het project.

Tijdens zijn bezoek heeft hij gepraat met de
kaderleden en jeugdleden over hun ervaringen
met het project. Hij draaide ook mee met hun
opkomsten en leerde veel over wat ze doen
tijdens een opkomst en wat Scouting echt voor
hun betekent. Samen met de directeur van de
school heeft Maarten gepraat over de
problemen met hun welpenprogramma’s. Ze
willen de buddygroep waarmee ze contact
hebben vragen om ook over dit probleem na te
denken.
Lees zijn verslag terug op onze website:
https://partnership.scouting.nl/nieuws/nieuwsar
chief/27-buddygroep-bezoek.
HITernational
Tijdens Pasen vind de HITernational plaats in
Mook. Tijdens deze HIT doorkruisen
deelnemers Ghana van de goudkust tot de
verre binnenlanden. Overdag hiken ze korte
afstanden naar verschillende plaatsen in
Ghana, bijzondere steden en nationale parken.
In elke stad beleven ze een nieuw Ghanees
avontuur.
Op elke plek kunnen de deelnemers hun
bagage verdienen die weer handig kan zijn
voor de volgende opdracht. Op maandag word
gekeken welk team zijn bagage het slimst
heeft ingezet om de finale te kunnen winnen. 's
Avonds koken de deelnemers hun eigen
Ghanese avondmaaltijd en word er afgesloten
met een groot kampvuur.

een partnership maar ook over het geven van
feedback rekening houdend met een andere
cultuur. Al met al wordt het een erg interessant
en gezellig weekend!
Materiaaluitleen
Gaat jouw regio in 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 regio.
Inspiratie nodig voor opkomsten?
Druk bezig om het programma voor komende
maanden te maken? Denk ook eens aan een
internationale ervaring in je eigen groep. Hoe
je dat kunt doen? Meedoen aan het
programma Ghana in je Groep! Laat je welpen
of scouts kennis maken met de Ghanese
cultuur door verschillende activiteiten, zoals
het Groot Ghanees Ganzenbord, het
postenspel Ghana in 5 minuten of een kim spel
met Ghanese kruiden. Ghana in je Groep is
volledig uitgewerkt en flexibel toe te passen
naar gelang je groepsgrootte en –
samenstelling. Het programma is ook
beschikbaar voor explorers.

Meer informatie over deze HIT is te vinden op
de HIT website: https://hit.scouting.nl/hits-inmook-2015/hiternational.
Partnership Event
Het Partnership Event wordt van 12 tot 15
maart gehouden in Soest. Tijdens het
partnership event komen vertegenwoordigers
van verschillende Scoutingorganisaties
(voornamelijk Europa) bij elkaar. Het weekend
staat, zoals de naam al weggeeft, in het teken
partnerships binnen Scouting wereldwijd. Veel
nationale scoutingorganisaties hebben een
partnership met een andere
Scoutingorganisatie zowel binnen als buiten
Europa. Zoals wij dit hebben met Ghana.
Tijdens het Partnership Event leren we van
elkaar. We wisselen van gedachten over
partnerships en komen zo op nieuwe ideeën.
Daarnaast wordt er tijdens ieder Event
ingezoomd op een specifiek onderwerp
omtrent partnerships. Deze editie in Soest is
het onderwerp ‘Evalueren van Partnerships’.
Er zijn sessies over het meten van succes van
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Inschrijven voor Ghana in je Groep kan via
SOL
https://sol.scouting.nl/index.php?task=as_regis
tration&action=add&button=&frm_id=8018.
Voor vragen mail gerust naar
ghanainjegroep@scouting.nl.
Vacatures
Wij als Team Partnership Ghana zijn op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers die ons kunnen
helpen met onze activiteiten in het nieuwe jaar.
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Op dit moment hebben twee vacatures open
staan.
Deze uitdagende vacature laat je naar Ghana
reizen om met een andere trainer trainingen te
geven aan Ghanese kaderleden. De trainingen
staan in het thema van het ontwikkelen van
leiderschapskwaliteiten. Je zal worden
ondersteund door een coach in Nederland die
jou helemaal voorbereid voor deze vier
wekende durende internationale uitdaging.
Lees voor meer informatie de
vacatureomschrijving hier:
https://www.scouting.nl/vrijwilligers/vrijwilligerworden/vacatures/vacatureoverzicht/partnership_ghana/trainer_ghana_ex
change.
Het zal je waarschijnlijk wel opgevallen zijn dat
we in de laatste nieuwsbrieven verteld hebben
over de Dutch Experience (DE) tijdens de
zomer in 2014. Voor de aankomende DE zijn
wij op zoek naar een reisleider die in de
periode van de zomer van 2015 een
programma wil verzorgen voor een aantal
Ghanese Scouts en/of Guides. Lijkt het je jou
leuk om de Ghanezen een interessant en leuk
verblijf te geven in Nederland tijdens de
zomer? Kijk voor meer informatie hier:
https://www.scouting.nl/vrijwilligers/vrijwilligerworden/vacatures/vacatureoverzicht/partnership_ghana/reisleiders_dutch
_experience_2015.

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

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 eerdere
edities van de nieuwsbrief te bekijken,
verwijzen we je graag naar
https://partnership.scouting.nl/nieuws/nlnewsletters.
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