Factsheet Vocational Training Centre
Kumasi - Ghana

Land & regio / plaats
Ghana – Kumasi
Projectnaam
Vocational Training Centre
Partner(s)
Daughters of Charity – lokale partner
Omschrijving
In 2011 is de Vebego Foundation, samen met de zusters van de Daughters of Charity begonnen met
de bouw van het Vocational Training Centre (VTC). Dit is een centrum waar straatmeiden een vak
leren en onderdak krijgen.
De meiden komen van origine uit dorpen uit het noordelijke deel van het Ghana. Deze regio is armer
en traditioneler dan het zuiden en midden van Ghana. De meiden die uit het noorden komen zijn
één van de kwetsbaarste groepen in het land. Zij komen naar Kumasi om werk als ‘head porter’ te
vinden. Dit houdt in dat zij op de markt (de grootste markt van West Afrika) spullen dragen voor de
marktkooplui. De meiden maken lange dagen, hebben geen vaste woon- of verblijfplaats en kunnen
maar net de eindjes aan elkaar knopen. Als ze niet genoeg werk vinden, hebben ze geen geld voor
voedsel en/of onderdak. Dit met alle risico’s van dien zoals onder meer prostitutie en misbruik.
Het Vocational Trainingscenter biedt deze meiden onderdak en een opleiding tot kapster of
kleermaakster. Op deze manier kunnen zij uiteindelijk zelf in hun levensonderhoud voorzien. Na de
opleiding en nadat zij voldoende geld verdiend hebben, is het de doelstelling dat zij vaak begeleid
terugkeren naar het dorp waar zij vandaan komen en in hun eigen levensonderhoud voorzien.
De deelnemers aan de bouwreizen hebben samen met de lokale bouwvakkers gebouwd aan het
woongebouw. Ook de meiden hebben hun steentje bijgedragen.
Tijdens de bouw is gebleken dat de begane grond 1,5 keer groter werd gebouwd dan op de tekening.
Dit is ontstaan door lokaal mismanagement en onvoldoende lokaal toezicht. Dit heeft geresulteerd
in een gebouw dat enkel uit een begane grond bestaat, met een verdieping zonder dak.
Dit is de huidige situatie aangezien de financiële donaties niet toereikend zijn om het gehele gebouw
af te bouwen.

Het gebouw is officieel geopend in januari 2013 en in juli 2013 formeel overgedragen aan de zusters
van de Daughters of Charity. Op dat moment waren er 8 meiden die een opleiding volgden en
woonden in het centrum. Daarnaast is men een kleine boerderij gestart met kippen en landbouw
voor de voedselvoorziening en verkoop van producten.
Periode
2011 – 2012
Aantal bouwreizen
Jaar 2011 – 1 bouwreis
Jaar 2012 – 1 bouwreis
Totaal 2 bouwreizen naar dit project
Aantal ambassadeurs
31 medewerkers hebben actief deelgenomen aan de bouw van dit project gedurende 2 bouwreizen
in de jaren 2011 en 2012.
Investering in € en tijd
Toegezegde donatie bij aanvang = € 49.163
Totale donatie € 63.153
 ede door de vergrote bouw van de begane grond is een extra donatie toegekend om de begane
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grond bewoonbaar en functioneel te krijgen.
31 deelnemers x 40 uur = 1.240 uur vrijwilligerswerk
Hoe verder …
We weten dat we een gebouw hebben gerealiseerd met enkel een begane grond. Met de lokale
zusters is hierover veelvuldig overleg gepleegd. Mede doordat de bouw in eerste instantie niet goed
is verlopen en boven budget verliep is afgesproken dat men zelf fondsen voor de 2e fase van de
bouw moet werven.
 anuit de Vebego Foundation is 1x per kwartaal contact met de zusters over de voortgang en wordt
V
een update verstuurd. Dit wordt in 2013 – 2014 voortgezet.
De Foundation heeft besloten geen aanvullende financiële donaties te doen.
Wat hebben we geleerd?
In Ghana hebben we geleerd dat het lokale management en toezicht zeer belangrijk zijn en dat
deze personen over de juiste competenties en kennis moeten beschikken. Bij aanvang van het
project leken de zusters bouwervaring te hebben, dit bleek helaas niet het geval en de ingehuurde
opzichter was niet competent. Echter, toen dit werd geconstateerd was het ‘kwaad’ al geschied en is
uiteindelijk besloten enkel de begane grond af te bouwen. Resultaat is een half afgebouwd gebouw
wat wel functioneert.
 aarnaast is wederom gebleken dat een project voorafgaand aan de start zelf duidelijk de
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exploitatie op orde moet hebben. Ook in dit project blijven de exploitatiekosten en voldoende
inkomsten een continue punt van zorg voor de betrokken zusters.
Meer weten?
Wil je meer weten over dit project dan kun je een bezoek brengen aan de website
www.vebegofoundation.nl of contact opnemen met Annette van Waning –
a.vanwaning@vebego.com

