
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. 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. In het artikel hieronder meer informatie over het 
volgen van vakopleidingen.

Welke hulp biedt het Lifeline centrum voor straatmeisjes in Ghana?

Graag vertellen we u wat meer over het werk voor straatmeisjes in Ghana, dat onze kerk op dit 
moment steunt via Kerk in Actie. 

De Ghanese organisatie AG Care wil de situatie van deze meisjes verbeteren. De meisjes 
leren eerst welke vakopleidingen ze in het Lifeline centrum kunnen volgen en wat de regels 
zijn. Ze leren wat goede voeding is en ze krijgen informatie over veiligheid. Dan pas 
beslissen de meisjes definitief of ze in het opvangcentrum willen blijven. Als ze blijven krijgen



ze een basispakket bestaande uit kleding, toiletspullen en dergelijke. Zolang ze de opleiding 
volgen wonen en leven ze in het Lifeline centrum. Ze krijgen drie maaltijden per dag.

Behalve de specifieke vakkennis leren de meisjes ook rekenen, schrijven, ondernemerschap 
en  algemene vaardigheden. Ze leren goed om te gaan met hun eigen lijf: zichzelf goed te 
verzorgen en grenzen te stellen. Ze leren hoe ze goede sociale contacten kunnen leggen.

Het Lifeline centrum is een erkende opleidingsplek. Ook de Ghanese overheid betaalt 
cursuskosten om een aantal meisjes op te leiden. De meisjes die de opleiding hebben 
afgemaakt, krijgen een startpakket om aan het werk te kunnen. En ze worden gekoppeld aan
een vakvrouw. Zo kunnen ze onder leiding van een ervaren persoon zich verder ontwikkelen.

● Medische screening van een meisje kost 18 euro

● Kleding, schoenen en toiletartikelen voor 1 meisje kosten 52 euro

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

