
Hoe een dapper meisje terug naar huis ging 

 

Nina is een jong, fragiel meisje uit het Noorden van Ghana. Tussen allemaal grotere 

sterke meiden, loopt ze op de markt van Kumasi met een grote schaal op haar hoofd, 

op zoek naar werk. Ze ziet er niet ouder uit dan 7 of 8 jaar, maar blijkt al 11 te zijn.  

Bij sommige stammen in het 

Noorden van Ghana is het traditie 

dat het oudste meisje in een gezin 

aan de zus van moeder gegeven 

wordt. Dit als compensatie voor het 

feit dat de moeder nu bij de familie 

van haar man hoort; zo heeft de 

familie van moeder toch iets van 

haar. In veel gevallen zorgt die zus 

voor het kind als haar eigen kind, 

maar helaas zijn er ook voorbeelden 

waar de tante haar nichtje duidelijk achterstelt op haar eigen kinderen. Zo gebeurde 

het ook bij Nina. Op jonge leeftijd is zij aan haar tante gegeven. Terwijl haar 

stiefbroertjes en -zusjes naar school gingen, werd zij naar een vrouw in Kumasi 

gestuurd. Bij deze vrouw kon ze slapen en kreeg ze ’s avonds iets te eten. Het geld 

wat ze verdiende werd verdeeld onder de tante en de vrouw in Kumasi en als Nina 

genoeg verdiende kreeg ze wat mee om eten te kopen op haar werkdag. 

Ondanks haar extreem zware leven in Kumasi, bleef Nina hoop houden op 

verbetering. Zodra haar hulp werd geboden, nam ze die met beide handen aan, 

tegen de wil van haar tante en ‘gastvrouw’ in Kumasi. Twee maanden lang kreeg ze 

bij het Street Children Project les in de beginselen van lezen. Nina bleek een slimme 

meid en pikte de letters snel op. Na deze twee maanden had ze de kans om terug 

naar haar ouders te gaan. Waar veel kinderen bang zouden zijn voor het onbekende 

en voor de gevolgen als haar ouders haar terug naar haar tante zouden sturen, had 

Nina alleen oog voor deze kans op een betere toekomst. En dat pakte goed uit.  

Haar ouders waren heel blij haar te zien en moesten huilen bij de verhalen die ze 

vertelde over haar leven in Kumasi. Het contact met de tante werd verbroken en Nina 

zit nu op een goede school. Haar ouders hebben nog regelmatig contact met de 

medewerkers van het Street Children Project om te overleggen of te laten weten hoe 

het gaat. 

 

Vanwege privacy redenen is de naam Nina gefingeerd. 


