
     

     

Protestantse Gemeenten in de Liemers kiezen gezamenlijk 

voor partnerproject ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’ 

Ghana Afrika. 

Op donderdag 19 september 2019 heeft een afvaardiging van de diaconieën/ werkgroepen 

ZWO van de Protestantse Gemeenten in de Liemers gekozen voor een gezamenlijk 

partnerproject. Na een aantal vruchtbare bijeenkomsten werd er die avond besloten om voor 

het Afrikaanse land Ghana te gaan. Nadat Jaantje Vink (consulente van Kerk in Aktie) deskundig de 

nodige ins en outs met ons had doorgenomen konden we het eens worden. De 

ondersteuning van het project ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’ staat gepland voor de 

duur van 2 of 3 jaar. We starten in 2020 en hebben met het streefbedrag € 14.500,-  voor het 

project hoog ingezet. Zo worden we uitgedaagd om met de gezamenlijke inzet van zoveel 

mogelijk enthousiastelingen een win-win situatie te creëren. Doet u met ons mee? Om u op 

de hoogte te houden zullen wij u regelmatig informeren. Ook zijn we van plan om met acties 

over de brug te komen. Hieronder informatie over beroepsonderwijs voor straatkinderen. 

Beroepsonderwijs voor straatmeisjes 
 

 
 

In Ghana leven zo’n 100.000 kinderen op straat, waarvan zeker 35.000 in de hoofdstad 
Accra. De Ghanese organisatie AG Care vangt ieder jaar 100 straatmeisjes op en jonge 
kinderen van tienermoeders. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de opvang van 40 
meisjes in het opvangcentrum Lifeline in Accra. (*Het Lifeline centrum is onderdeel van AG 
CARE. Deze organisatie heette voorheen AGREDS) 

 De meisjes leren een vak en worden gestimuleerd om daarna terug te keren naar hun 
geboortedorpen om een nieuw bestaan op te bouwen. 
 

● Een maand lang eten voor één meisje kost 36 euro 
● Materiaal voor een vaktraining kost 53 euro 
● Een meisje een jaar lang begeleiden na terugkeer kost 65 euro 

 
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana.  
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij 
Ton Roelofsen werkgroep ZWO. 

http://www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana

