
     

     

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.  

Vaktrainingen Ghanese straatmeisjes weer van start 
 
Veel straatmeisjes zijn in de coronaperiode weggetrokken uit de drukke achterstandswijk 
Agbogbloshie in Accra. In de Ghanese hoofdstad was de lockdown strikter dan elders in het 
land. Het leven was daar tijdens de lockdown ingewikkeld. Hoe houd je veilig afstand met 
zoveel mensen die dicht op elkaar slapen, wonen en werken op de drukke markt? Veel 
meisjes trokken weg naar veiliger regio’s. Gelukkig konden de vaktrainingen voor 
straatmeisjes in mei 2021 weer van start gaan. 
 
Nieuwe meisjes selecteren 
 
Het opvangcentrum Lifeline bevindt zich in het hart van de wijk Agbogbloshie. De trainingen 
die in maart 2020 net van start zouden gaan, konden vanwege corona niet doorgaan. Alles 
moest dicht. In mei 2021 konden de eerste trainingen weer beginnen, maar een deel van de 
destijds geselecteerde meisjes was niet meer in Accra. Dus moesten nieuwe meisjes 
geselecteerd worden. In mei startte Lifeline met 24 meisjes. In juli is dit aantal uitgegroeid tot 
30 meisjes. Wanneer de coronapandemie verder afneemt of zelfs voorbij is, dan verwachten 
de medewerkers van het opvangcentrum dat meer meisjes terug zullen komen naar de grote 
stad. 
 
Dertig meisjes weer in training 
 
De dertig meisjes die nu intern bij het opvangcentrum wonen zullen hier tot november 2021 
blijven. Normaal duurt de training tien maanden. Nu dus noodgedwongen korter. Het aantal 
trainingsuren is omhoog gegaan om de 'verloren tijd' in te halen en de trainingen in kortere 
tijd te doorlopen. Er is ook meer aandacht voor het leren van sociale vaardigheden: hoe kun 
je overeind blijven in zo'n extreme situatie als een coronapandemie. Ook zijn de trainingen 
nu wat anders ingedeeld: eerst krijgen de meiden een vaktraining in het opvangcentrum: 
kappersvak, sieraden maken en naailessen. Dan gaan ze praktisch aan de slag bij een 
leermeester. Daarna komen ze weer terug naar het centrum. 
 
 



 
 
Hoe gaat het met eerder getrainde meisjes? 
 
Dorcas leerde eerder het kappersvak bij Lifeline. Hoe gaat het nu met haar? Dorcas groeide 
op bij haar oma in het arme noorden van Ghana. Omdat ze voor haar uitzet wilde sparen, 
besloot ze naar de hoofdstad Accra te reizen. Twee jaar lang werkte ze overdag als drager 
op de markt. Ze droeg vis voor de visverkopers. ‘s Nachts sliep ze in een vies hok. 
Medewerkers van het opvangcentrum vroegen meermalen of ze met hen mee wilde gaan. 
Pas na drie keer durfde ze de stap te wagen. Ze leerde daar het kappersvak en heeft geen 
moment spijt van haar keuze. 
 
Dorcas keerde terug naar Noord-Ghana 
 
Dorcas is nu 21 jaar en woont weer in het noorden. Ze is getrouwd en heeft een dochtertje 
van 3 jaar. “Pas nu mijn dochter wat ouder is kan ik weer verder leren voor het kappersvak 
hier in Yendi, waar ik met mijn man bij mijn schoonfamilie woon. Als alles goed loopt kan ik 
volgend jaar mijn diploma halen.” Dorcas’ vervolgopleiding wordt betaald door Lifeline. 
Sociaal werkster Frieda begeleidt haar. Dorcas loopt nu stage bij kapster Mala, die haar de 
laatste kneepjes van het vak leert. “Mala is mijn grote voorbeeld. Ik zou heel graag net zo’n 
mooie kapsalon willen als zij.” Die kapsalon is een eenvoudige bouwwerk, deels van metaal 
en golfplaten. Voor Dorcas is dat al een grote droom. 
 
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

