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Algemene informatie en doelstellingen
Stichting Keeping Families Together Ghana (KFTGhana) is een Nederlands-Ghanese
organisatie. In Ghana is de stichting actief in Senya Beraku.
Ons bestuur in Nederland heeft vier leden: president/uitvoerend directeur,
penningmeester, secretaris en een extra actief bestuurslid. Aan de Ghanese kant werken we
met zes Ghanese professionals: een Director Operations, twee Fashion docenten, een Kunst
docent / Administratief Assistent, een Veldmedewerker/Shopper en een Nachtwaker. We
zijn sterk afhankelijk van de inwoners van Ghana als het onderwijzend en administratief
personeel voor onze organisatie, omdat we prioriteit geven aan cultureel responsieve
pedagogie en de totale toegankelijkheid van onze programma's willen waarborgen.
Op 2 augustus 2019 is stichting Keeping Families Together Ghana ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel te Groningen. Na een korte voorbereidingsfase is Stichting KFTGhana
opgericht met de volgende doelstelling: Achtergestelde meisjes en vrouwen op het
platteland in Midden-Ghana beroepsopleiding en onderwijs te bieden om een betere
toekomst op te bouwen. Het bij elkaar houden van gezinnen en het wegnemen van de
barrières van genderongelijkheid, zowel op onderwijsgebied als op maatschappelijk gebied,
staan voorop in onze organisatie.

Contact Info
Stichting Keeping Families Together Ghana (KFTGhana)
Tonny van Leeuwenlaan 34
9731 KJ Groningen
Tel: +31646016075
Email: info@kftghana.org
Website: www.kftghana.org
KvK: 75514443
Bank: NL21 TRIO 0788 8343 12
Bestuurssamenstelling
Mv. Merdith Hypolite: Voorzitter
Mv. Jose Odding: Penningmester
Mv. Janny Koetsier
Dhr. AJ Luteijn
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Doel van het project
Ons project is bedoeld om vrouwen en meisjes uit te rusten met de praktische- en
beroepsvaardigheden die nodig zijn om de beroepsbevolking te betreden. Het doorbreken
van de afhankelijkheidscyclus is ons hoofddoel, aangezien meisjes en vrouwen te vaak het
slachtoffer zijn van omstandigheden en barrières die ze niet kunnen beheersen. Aangezien
meisjes veel vaker de middelbare school voortijdig verlaten dan jongens, is een veel kleiner
deel van de beroepsbevolking vrouwelijk. De meisjes die om verschillende redenen
gedwongen werden af te haken, hebben geen toegang tot de vaardigheden en opleidingen
die nodig zijn om financiële onafhankelijkheid te bereiken. Om de enorme, vernietigende
effecten van deze genderongelijkheid en discriminatie met succes aan te pakken, moeten
we onze inspanningen concentreren en elk afzonderlijk facet van het probleem aanpakken.
Dit is precies wat ons project beoogt te doen.

Activiteiten
KFTGhana Fashion Academy

In september 2019 hebben we de de leerlingen die zich voor de opleiding hadden
aangemeld geselecteerd. Tegelijkertijd hebben we de een geschikte locatie voor de school
gevonden en het gebouw opgefrist en ingericht voor de lessen. De tafels en stoelen zijn
door een locale timmerman gemaakt, de naaimachines in de hoofdstad Accra gekocht.
Daarnaast hebben we de docenten en overige medewerkers geinterviewd en aangenomen.
De school is op 11 november 2019 officieel geopend in aanwezigheid van locale notabelen
en vertegenwoordigers van de overheid. Twintig meisjes zijn begonnen met hun driejarige
opleiding aan de KFTGhana Fashion Academy.

Basis en middelbaar onderwijs

In een aantal dorpjes in de omgeving van Senya Beraku heeft de stichting op zich genomen
om voor 20 kinderen uit eenoudergezinnen basis- en middelbaar onderwijs te verzorgen.
Schoolgeld, uniformen, schoenen, schrijfmateriaal en andere schoolbenogdheden worden
door de stichting verzorgd. Voor een familie zijn we begonnen om een huis te bouwen,
nadat hun onderkomen was ingestort door een storm.

Women empowerment
KFTGhana streeft ernaar om alleenstaande moeders te ondersteunen om een financieel
onafhankelijk bestaan op te bouwen. Een vrouw heeft met hulp van KFTGhana een kleine
bakkerij geopend. Een andere vrouw heeft een handeltje in water en frisdrank. Een vrouw
volgt een training patisserie en decoratie.
In november 2019 is er een workshop gehouden voor een grote groep vrouwen over
women empowerment. De vrouwen kregen de gelegenheid om hun behoeften en
doelstellingen te bespreken, en manieren om deze te bewerkstelligen.

Overzicht Fondsenwerving en donateurs
In 2019 ontving Stichting KFTGhana het grootste deel van haar inkomen via een donatie van
de stichting Bee4Life en een eenmalige lening. We zijn actief op zoek naar mieuwe
donateurs, om meer mensen en projecten te kunnen ondersteunen.
De bijdragen van onze donateurs worden gebruikt om de benodigde materialen en
middelen aan te schaffen voor gebruik in onze trainingen en lessen, zoals naaimachines,
tekstboeken, uniformen, huur klasruimte, benodigdheden (stof, naaigerei en
schrijfmateriaal ) en klasmeubilair. Daarnaast worden de operationele en personeelskosten
van de school uit de sponsorgelden betaald.

