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We maken een verschil!

•  elk jaar gaan 50  kinderen  
naar de middelbare school

•  150+ straatmeisjes wonen 
 weer thuis en krijgen een   
 vakopleiding

•  3  kinderdagverblijven  
vangen samen 250+ babies en 
peuters van straatmoeders op

•  4500+ schoolkinderen  
kregen voorlichting over  
de risico’s van het straatleven, en over 
kinderrechten

•  al 55 dames bouwden met 
startpakketten een zelfstandige 
onderneming op

•  al 62 leerlingen haalden  
hun middelbare school diploma

•  3  trainingscentra leiden ieder 
50+ meisjes op in een vak als 
kledingmaakster, kapster of cateraar

•  500+ tienermeisjes kregen  
wasbaar maandverband zodat ze 
naar school kunnen blijven gaan

•  15 lokale en nationale televisie 
& radio-stations besteedden 
aandacht aan straatkinderen

•  100+ politici, beleidmakers 
en vertegenwoordigers 
spraken samen over preventie van 
‘streetism’.

Stichting Adamfo Ghana
Adamfo Ghana is een Nederlandse stichting die zich inzet 
voor een betere toekomst voor straatkinderen en kwetsbare 
jongeren in Ghana. We werken samen met lokale partners 
in Ghana, waaronder Safe-Child Advocacy in Kumasi; Centre 
for Development and Policy Advocacy (CEDEPA); Song-
Ba Empowerment Centre; en Yaakoro Youth Development 
Centre in Tamale; en Urban Poor Child Organisation (UPCO) 
in Accrea.

Projecten
Via het Studiefonds gaan elk jaar 50 leerlingen naar de 
middelbare school. Ze krijgen drie jaar lang studie-financiering 
zodat ze met een diploma kunnen afstuderen.

In 3 Vocational Training Centres, in Kumasi en Tamale, krijgen 
straatmeisjes een veilig onderkomen, een vakopleiding, eten en 
zorg. Na twee jaar studeren de meisjes af en gaan ze aan het 
werk in hun gekozen beroep. Ze krijgen een startpakket zodat 
ze direct aan de slag kunnen.

We zorgen voor familie-gerichte ondersteuning, zodat kinderen 
de straat kunnen verlaten, in een veilig gezin opgroeien en 
passend onderwijs volgen. Met gerichte voorlichting, lobby en 
advocacy zorgen we voor meer bewustwording onder de lokale 
gemeenschappen en beleidsmakers. We geven straatkinderen 
een stem en leren hen opkomen voor hun rechten.



Straatkinderen in Ghana
In Ghana leven naar schatting tienduizenden kinderen 
noodgedwongen op straat. Door armoede kunnen ze niet 
naar school of kunnen ouders vaak niet voor ze zorgen. 
Kinderen ontvluchten ook regelmatig hun huis vanwege  
onveilige situaties, gebroken gezinnen en soms zijn de 
ouders ziek of overleden. 

De meeste straatkinderen hebben nauwelijks de basisschool 
afgemaakt. Ze proberen geld te verdienen door het dragen 
van zware spullen op de markt (Kayaye), verkoop van 
water of door schoenen te poetsen. De kinderen lopen 
dagelijks risico op (seksuele) uitbuiting en mishandeling. 

De meisjes zijn het meest kwetsbaar. Ze raken vaak op 
jonge leeftijd zwanger. Zo leeft er nu een tweede generatie 
kinderen op straat, wiens moeder zelf nog kind is. Deze  
kinderen verdienen beter, een toekomst weg van de straat!

De lokale overheid doet nog steeds weinig aan deze  
problemen. Het is daarom belangrijk dat organisaties  
op blijven komen voor straatkinderen en hun recht op 
onderwijs, zorg en een goede toekomst.

Doe mee!
Wil je meehelpen om kinderen in Ghana een betere 
toekomst te geven? Dat kan op verschillende manieren. 
 
Word bijvoorbeeld kosteloos lid van onze Vriendenkring. 
Of kom in actie door het organiseren van een 
sponsorloop of rommelmarkt. We gaan graag een 
samenwerkings verband aan met scholen, bedrijven en 
organisaties.  

Heb je een leuk idee, neem dan contact met ons op!  
e-mail: info@adamfoghana.com

Natuurlijk zijn donaties heel welkom.

DONATIES
Stichting Adamfo Ghana
IBAN: NL03 TRIO 0777 8346 42
BIC: TRIONL2U

Namens Adamo Ghana en de kinderen van onze projecten: 
Hartelijk dank! Of zoals we in Ghana zeggen: Meda ase pa!

 

 



Stichting Adomfo Ghana is door het CBF Erkend 
Goed Doel. Dit betekent dat we voldoen aan 
strenge eisen op het gebied van kwaliteit en 
transparantie. Daarnaast zijn we erkend als ANBI, 
wat betekent dat je jouw gift van de belasting kunt 
aftrekken. Adamfo Ghana is geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel, nummer 56951620.

www.adamfoghana.com

In unity lies strength...
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We hebben het Adinkra symbol Nkonsonkonson, 
‘In eenheid ligt kracht’, als ons logo gekozen. 
Samen staan we sterk. Helpt u mee?

Contact
Heb je vragen of opmerkingen neem dan contact  
met ons op: info@adamfoghana.com

 

 

 

 

 

 


