
Protestantse Gemeenten in de Liemers gaan nog door met 
partnerproject ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’ Ghana 
Afrika.
Toen er op donderdag 19 september 2019 door een afvaardiging van de diaconieën/ 
werkgroepen ZWO van de Protestantse Gemeenten in de Liemers gekozen werd voor een 
gezamenlijk partnerproject ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’ in Ghana, stond dit gepland 
voor de duur van 2 of 3 jaar. Het ondersteunen van het project startte in 2020. Met het 
streefbedrag van  € 14.500,- per jaar werd hoog ingezet. Door de coronajaren waar we mee 
te maken kregen konden een aantal plannen niet doorgaan, maar er werden de afgelopen 
jaren wel mooie bedragen overgemaakt. In 2020 € 12.500,- en in 2021 zelfs € 14.450,-. Een 
mooie gezamenlijke uitdaging om dit bedrag in 2022 minimaal te evenaren. 

Een vaktraining biedt altijd weer kansen op vooruitgang

Nieuwe kansen voor straatmeisjes Ghana
Sandra uit Ghana moest al jong werken. Op haar 19e kreeg ze de kans om een training bij een 
opvangcentrum in Accra te volgen. Ze leerde sieraden en tassen maken van kralen. Wat heeft Sandra
meegemaakt en hoe gaat het vijf jaar later met haar?

Sandra moet al jong aan het werk op straat

Sandra komt uit een arm gezin. Haar vader werkt als drager op een grote markt in de Ghanese 
hoofdstad Accra. Het is zwaar werk onder slechte omstandigheden. Hij wordt ziek en raakt langzaam 
blind. Tot overmaat van ramp besluit Sandra’s moeder met haar jongere zusje weg te gaan. Sandra 
blijft alleen achter met haar vader. Er is onvoldoende geld om Sandra nog langer naar school te laten 
gaan. Alles gaat op aan de behandelingen van haar vader. Sandra moet zelf maar rond zien te 
komen: ze verkoopt allerlei kleine handelswaren op straat in de sloppenwijk waar ze “wonen”, ook wel 
het “Sodom en Gomorra” genoemd.

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/beroepsonderwijs-voor-straatmeisjes-in-accra-2/


Vader en dochter verlaten Sodom en Gomorra

Op haar 19e komt ze in contact met opvangcentrum Lifeline. Ze leert er een jaar lang sieraden en 
allerlei producten van kralen maken. Na de opleiding verdient ze geld met de verkoop van kralen 
tassen.  Corona gooit roet in het eten. De verkoop loopt terug. Samen met haar vader besluit ze de 
sloppenwijk in het centrum van Accra te verlaten. Ze huren voor 1 euro per week een kleine 
woonruimte in een voorstad van Accra.

Kledingwinkel en tassen- en sieradenverkoop

Sandra werkt nu in een kledingwinkel waar ze 10 euro per week verdient. In de weekends en ‘s 
avonds maakt ze haar tassen en sieraden. Ze probeert steeds vaker klanten over te halen om bij de 
kleding een bijpassende tas of sieraad te kopen. Inmiddels verdient ze 15 euro per week met haar 
tassen en sieraden, die ze ook via sociale media verkoopt.

Bedankt voor je steun

Zoals duidelijk zal zijn is het nog steeds ploeteren voor Sandra om rond te komen. Toch is ze alle 
giftgevers dankbaar voor de kans die ze daardoor kreeg. Haar leven is er op vooruit gegaan. Ze bidt 
en hoopt dat andere meisjes deze kans ook kunnen krijgen. Namens Sandra: bedankt voor jullie 
steun.

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. 
Mocht u dit project extra willen steunen? Dat kan via ons banknummer NL21 RABO 
0369772407 van de Zending & Werelddiaconaat PG Westervoort onder vermelding
van aktie GHANA.
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij
Ton Roelofsen werkgroep ZWO.

http://www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana
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