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Voorwoord

2018 was een succesvol jaar voor Go Girl Ghana waar we heel trots op zijn. We hebben mooie momenten 
meegemaakt, minder mooie momenten meegemaakt maar ik ben vooral trots op het feit dat toen ik laatst 
op bezoek ging bij de Education Director van ons district dat hij zei dat onze aanwezigheid merkbaar 
was en dat hij een verandering voelde in de communities. Een mooier compliment kan je niet krijgen! 

Dat neemt niet weg dat het niet altijd over rozen ging. Betrokkenheid van alle partijen is belangrijk 
om tot een succes te komen en dat komt niet vanzelf. Desalniettemin heeft GGG een sterk team gebouwd 
en hebben we met alle andere betrokkenen mooi werk afgeleverd en is ons werk ook bekend geworden 
buiten de communities. 

We hebben onze girl groups gehad, huisbezoeken gedaan en debatten gevoerd met de communities. Maar wat 
ik het allermooiste vind aan het werk dat wij doen is dat wij zelf net zoveel leren van onze meiden en 
de communities als andersom. 

Ik hoop dat ons verslag een goed beeld geeft van al het harde werk van het afgelopen jaar en ik wens 
jullie veel leesplezier!

Met warme groet, 

Leonie Heppener



Team GGG

We zijn in 2018 gegroeid en hebben inmiddels een geweldig team. 
We willen iedereen in ons bedanken voor al het harde werk en 
inzet voor onze organisatie! 

Wie zijn wij? 

Leonie Heppener - Founder en CEO 

Emmanuel Oppon Kusi - Director of Operations 

Naa Adjeley S. Alakija Sekyi - Chairman of Board of Trustees 

Dr. Patience Ofosua Arhin - Country Director and member of Board 
of Trustees 

Mr. Folson - Member of the Board of Trustees 

Agyeman Wettey Otabil - Field Coordinator 

Miriam Benyarku - Marketing manager 

Luke Adi - Accountant 

Hanatu Antoh - Field officer 

Prince Larbie - Support team member 

27 community vrijwilligers 



Communities en meisjes

Wij zijn in 2018 in 12 communities actief geweest en hebben 600 
meisjes en hun gezinnen op directe manier ondersteunt. 
Daarnaast zijn wij actief geweest bij scholen, kerken en bij 
gezinnen thuis. 

Onze communities zijn in 2018 als volgt: 

Aberful 

Akrampah 

Awutu-Bereku 

Ayiresu 

Bonsuoko 

Bontrase 

Chochoe 

Fianko 

Mfadwen 

Odotom 

Ofaada 

Okwampah



SALT CLCP Training

Aan de basis van al het werk dat Go Girl Ghana doet ligt SALT/ CLCP. Dit is 
een methodiek die uitgaat van kracht en werkt op basis van wederkerend 
leren om gemeenschappen te motiveren tot locale actie. Dit zorgt ervoor dat 
ze verantwoordelijkheid nemen voor de problematiek van de educatie van 
meisjes en met eigen oplossingen komen om tot positieve verandering te 
komen. 

Wij hebben in 2018 2 trainingen aan ons team gegeven om ze de juiste 
tools te geven om deze methodiek in al hun werk toe te kunnen passen. 
Onze vrijwilligers hebben veel aan de training gehad en wij doen elk 
kwartaal een kleine opfrissing binnen het team en hebben flyers gemaakt 
om nieuwe vrijwilligers bekend te maken met onze methodiek. 

Er is per training een rapport opgesteld die u via onderstaande links kunt 
vinden of desgewenst bij ons kunt opvragen. 

Maart:  
https://drive.google.com/open?id=1cttP0T6Jxs5KypOH4hWEL5_WmKZ0JNzE 

Juni: 
https://drive.google.com/open?id=1UclxtRbFS9QuNn9DMdzNxFDLcZ0sNqpr 

2 trainingen:  
12-14 maart 2018 
8-9 juni 2018 
Aantal mensen getraind: 25



Girl Groepen

De meisjes, daar draait het natuurlijk om. En ondanks dat de verandering niet bij 
hun alleen vandaan komt, het begint wel met hen. Want zij zijn de toekomst en 
het is hun stem die we graag willen horen. Daarom is het belangrijk om hen 
kennis bij te brengen, hun blik te verbreden en ze een ander toekomst te laten 
zien. En dat doen we in onze wekelijkse meetings. We brengen ze samen, praten 
met ze, inspireren ze, leren ze dingen die ze vanuit huis of school niet altijd leren 
en brengen ze in contact met meiden die succesvol en zelfstandig zijn.  

Maar het loopt niet altijd soepel. Peer pressure, gebrek aan steun vanuit huis 
(want vragen sommige ouders zich af; zo een GGG meeting, heb je daar nou 
aan?!) maar ook de realiteit dat ze vanuit hun leven een andere les geleerd 
hebben zorgt ervoor dat onze meiden veel aangespoord moeten worden en dus 
niet consistent de klassen bijwonen. We proberen ze te stimuleren door kleine 
aanmoedigingsprijzen te geven zoals onze GGG t-shirts aan de meiden die het 
harst werken. Of bijvoorbeeld door hun deelname aan het mentor programma 
binnen de groepen hebben we een steevaste groep weten te creëren die we 
wekelijks mogen verwelkomen. 

Totaal aantal meisjes: 600 
Aantal meetings in 2018: 535 
 
Wekelijkse thema’s:  
 Gezondheid  
 Sexuele voorlichting (heet nu “Reproductive Health”)  
 Vocationele informatie 
 Spel en teamwork



Huisbezoeken

Elke week gaan onze vrijwilligers eropuit. Want 
huisbezoeken is een belangrijk onderdeel van ons werk. 
We komen bij mensen thuis om te praten over hun 
aldanniet schoolgaande kinderen. Wat hun zorgen zijn, 
wat hun dromen zijn. Door een positief gesprek met hen 
aan te gaan komen ze vaak zelf tot de conclusie dat 
school belangrijk is voor de toekomst van hun 
kind(eren). Samen maken we een plan wat school 
mogelijk zou maken. Dit kan zijn minder klusjes thuis, 
meer steun van de ouders maar bijvoorbeeld spreken wij 
ook met de school om daar extra aandacht te geven. 

Het geeft ons een belangrijk inzicht in de werkelijke 
problematiek maar vooral ook welke oplossingen 
mensen zelf zien. Want uiteindelijk begint verandering 
thuis.

Totaal aantal huisbezoeken in 2018: 468  
Totaal aantal mensen gesproken in 2018: 1386



Community meetings

Social change is waar wij in de kern van GGG naar op zoek 
zijn. Social change voor de gelijkheid van meisjes en 
verbetering van hun educatie. Maar dat verkrijg je alleen 
door heel veel mensen dezelfde kant op te laten kijken. En 
hoe kom je daar? Door informatie verschaffing, ervaringen 
delen, door discussie en gewoonweg tijd. In al onze 
communities brengen we de locale leiders, ouders, leraren, 
kinderen, zorginstellingen en externe sprekers samen met als 
basis om het gesprek aan te gaan en informatie te 
verschaffen. Het is niet makkelijk om mensen bij elkaar te 
krijgen. Bovendien verschillen mensen vaak van mening en 
zijn de discussies dus verhit. Dit laat ons zien dat we een 
lange weg te gaan hebben maar met elke meeting zien we 
ook bij iemand de kleine verandering of horen wij ideeën die 
wij hopen te zien. Zo weten we dat we in ieder geval op de 
juiste weg zijn.

Totaal aantal community meetings: 108  
Totaal aantal mensen aanwezig: 708 

Totaal aantal kerkbezoeken: 132  
Totaal aantal mensen aanwezig: 1372



Moeder Clubs

In 2017 merkte we dat de moeders vooral verantwoordelijk zijn voor 
het schoolgaan van de meisjes maar ook dat ze maar weinig wisten 
of begrepen waar hun meiden bij GGG mee bezig waren en er soms 
daardoor dus ook tegen waren. Dus zijn we begonnen met 
maandelijkse meetings voor de ouders (ja ook mannen zijn 
onderdeel van onze moeder clubs ;)). Hierin wordt als groep 
besproken wat wij ook met de meiden bespreken, wat de ouders als 
probleem en of oplossing zien en doordat ze samen komen zien ze 
ook dat de oplossing als groep vaak makkelijker te vinden is. 

Als voorbeeld een verhaal uit Bontrase. De groep gaf aan dat de 
meiden vaak na donker nog bij een locale kroeg te vinden waren 
omdat daar nog gezellige muziek aanstond tot laat. Zij vonden dat 
dit een probleem gaf omdat de meiden te laat thuis kwamen en 
daardoor soms al jong seksueel actief zijn. Dat moest dus anders. 
Dus als groep zijn ze naar de Chief gegaan en hebben om een locale 
wet gevraagd waardoor harde muziek na het donker niet meer 
toegestaan was. Zo gezegd, zo gedaan. Volgens de ouders komen de 
meiden daardoor in ieder geval beter op tijd thuis! 
 

Totaal aantal meetings: 156  
Totaal aantal leden: 576



Terug-naar-school meiden

In 2018 is vooral gebleken hoe lastig het is om meisjes in school te 
houden. Van de 50 meisjes die wij in 2017 terug naar school 
hebben geholpen, zijn er 4 zwanger geraakt en zijn er 10 weer 
uitgevallen. Wij zijn druk geweest met hen weer terug in de 
banken te krijgen. En vonden het met name van belang dat de 
meisjes die zwanger geraakt waren, ook weer terug naar school 
zouden gaan. En dat is, in samenwerking met de ouders en 
scholen, gelukkig gelukt. Het blijft een constant aandachtspunt 
voor het team om te zorgen dat we in nauw contact blijven met de 
meiden en de ouders om de voortgang te bespreken. 

In 2018 wilde we het dus ook anders aanpakken. We wilde zeker 
weten dat de meisjes ook echt terug naar school wilde en zouden 
blijven. In 2018 hebben we daarom 15 meisjes in het begin van 
het schooljaar terug naar school geholpen en proberen we elke 
maand te kijken wie er misschien ondersteuning van ons nodig 
heeft. Want uiteindelijk gaat het erom dat de meiden die willen, de 
kans krijgen om terug te gaan en dat ze de steun vanuit huis 
krijgen dit ook te doen.

Meisjes door GGG terug naar school: 65 
Meisjes die toch weer uit school zijn gevallen: 14



Quiz

Om onze meiden te inspireren en enthousiasmeren, hebben wij een 
inter-community quiz georganiseerd. We hebben onze 12 communities 
opgesplitst in 3 zones waar wij in juli en augustus de eerste wedstrijden 
gehouden hebben. In samenwerking met de Education Directorate 
hebben we vragen samengesteld in Engels, Wiskunde en Wetenschap. 
Per girl groep werden 3 meisjes geselecteerd om hun community te 
vertegenwoordigen. Het was een groot succes! Niet alleen vonden de 
meiden het heel leuk om mee te doen, de communities kwamen in 
grote getale hun meiden steunen en wisten natuurlijk zelf de 
antwoorden het beste. De prijzen waren allemaal gedoneerd en 
bestonden uit boeken, schriften, pennen en wiskunde sets. 

De winnaars van de 3 groepen kwamen in December weer samen voor 
de finale. Deze werd gehouden in Awutu-Bereku, de hoofdstad van het 
district. Al onze 600 meiden kwamen samen op dit geweldige event en 
we werden bijgestaan door hun GGG vrijwilligers, leraren, 
vertegenwoordigers van de traditional council, Education Directorate, 
Social Welfare, en andere supporters van GGG. Dit was tevens een mooi 
moment om hier van ons te laten horen dus samen hebben we een 
optocht gedaan om extra aandacht op onze meiden te vestigen. De 
uiteindelijke winnaars uit Bontrase waren uitgelaten en wij enorm trots 
op iedereen die mee heeft gedaan. 

Bekijk voor een goeie impressie van de dag deze video: 

https://www.youtube.com/watch?v=MhNI7iFkYog&t=17s



Media

Om echte social change te bewerkstelligen heb je 
media nodig. Om de boodschap naar het grote publiek 
te brengen moet je zichtbaar zijn. Zo hebben wij een 
partnership met Enyidado FM, een radiostation uit ons 
district, waar wij in 2018 8 keer op de show kwamen 
om te praten over de scholing van meisjes. Daarnaast 
hebben we afspraken met Bryt FM, Adom FM en ITV 
om een verslag van onze events te doen.  

Maar daar houdt het niet op. Wij zijn bezig met een 
documentaire over de successen en de problemen van 
sommige van sommige van onze meisjes. Door deze 
bij community meetings te laten zien, laten we zien 
dat succes en mislukking overal mogelijk is en als een 
gemeenschap samenkomt wat de mogelijkheden zijn. 

Ons lange termijn plan is om een TV programma te 
starten met als thema gelijkheid voor meisjes en het 
belang van scholing. Want, uiteindelijk is het een 
mentaliteitsverandering die nodig is om meisjes in 
school te krijgen en houden.



Impact Research

Eind 2018 hebben we onder 103 
meisjes een onderzoek gedaan om 
erachter te komen of wij volgens hen 
in de afgelopen 2 jaar impact hebben 
gemaakt in hun communities. Het 
resultaat kunt u in onderstaande link 
vinden of desgewenst bij ons 
opvragen. 

https://drive.google.com/open?
id=1ljHJHMUExrqaxaQW6PddgzoAbJn
iBIpB 



Fondsenwerving

Wij zouden ons werk niet kunnen 
doen zonder de hulp van onze gulle 
donateurs. Vanuit Nederland en in de 
rest van Europa kregen we reeds 
geweldige steun maar in 2018 
hebben we ook hard aan 
fondsenwerving in Ghana gedaan. Zo 
hebben we grote en kleine bedrijven 
gevonden die ons wilde steunen. Wij 
willen iedereen heel hartelijk 
bedanken voor de steun en hopen in 
de toekomst weer op jullie te kunnen 
rekenen.



Externe donatie stoelen

Vista2000 is een van onze vaste supporters in Ghana. Zij hebben ons geholpen met de quiz en zagen de nood die er bij de scholen 
waren om kinderen überhaupt een zitplaats te geven. Veel kinderen worden namelijk nog les gegeven terwijl ze in de klas op de 
grond zitten of buiten onder een boom. Daarom hebben wij samen met hen en de Education Directorate een plan gemaakt om aan 
de scholen in ons district die het het meeste nodig hadden, stoelen te doneren.



2019

In 2019 proberen we de support aan onze 
communities langzaam af te bouwen om 
te zien of de verandering nu verder bij hen 
ligt. Wel gaan we nog wat extra 
ondersteuning geven om meisjes terug in 
de schoolbanken te krijgen dmv events. 

Verder zijn we in gesprek bij andere 
districten om daar eenzelfde project 
systeem op te zetten en hopen daar in het 
tweede kwartaal mee te beginnen. 

Ten slotte zijn we hard aan de weg aan 
het timmeren om een TV programma te 
starten om onze social change agenda 
verder te brengen. Hierover hoort u in het 
aankomende jaar zeker meer!



–Nelson Mandela

“Education is the most powerful weapon 
you can use to change the world.” 


