COMMUNITY PARTNERSHIP
FOR YOUTH AND WOMEN DEVELOPMENT, GHANA
(CPYWD, GHANA)
A program for rural & urban youth and women on education, training,
counseling, capacity building, empowerment, outreach and networking
CPYWD-Ghana, P.O. Box TL 749, Tamale, Northern Region, Ghana

Aan: iedereen geïnteresseerd in vrijwilligerswerk (in Afrika en in het bijzonder Ghana) en/of iedereen
die vanuit Nederland iets zou willen betekenen voor onze Stichting
Betreft: uitnodiging Ghana studie ontmoetingsdag 16 januari 2011

Beste geïnteresseerde,
Na het succes van de Ghana studie ontmoetingsdag van afgelopen jaar, organiseren we vanuit de
Korczak Ghana werkgroep wederom een dag voor iedereen die interesse heeft in vrijwilligerswerk in
Ghana en in het bijzonder in onze organisatie Community Partnership Ghana. Ook als je interesse hebt
om nader kennis te maken met onze organisatie omdat je vanuit Nederland eventueel onze
werkzaamheden zou willen ondersteunen, ben je van harte welkom.
Details:
Datum: 16 januari 2011
Locatie: kantoor van Spirit Jeugdhulp, Wibautstraat 120, 1091 GP Amsterdam (direct aan metro halte
Wibautstraat).
Tijd: van 11.00 uur tot 16.30 uur met na afloop nog gelegenheid om na te praten met een drankje.
Ontvangst met koffie is om 10.30 uur.
Het zal een dag worden waarbij je kunt uitwisselen met (ex) vrijwilligers de Ghanese cultuur leert
kennen, meer hoort over onze projecten en de mogelijkheden als vrijwilliger. We zullen een aantal
workshops organiseren dus je hoeft zeker niet stil te zitten. Praktijkgericht gaan we lekker aan de slag
met als doel om een duidelijker beeld te krijgen over wat je kan verwachten als je vrijwilligerswerk
doet in (Noord)-Ghana en om hier voorbereiding in te bieden. Een gedetailleerd programma volgt nog,
maar hierbij alvast wat indrukken over wat je kan verwachten:
- Lezing van Mw. J. Berends (docent Hogeschool Utrecht) over cultuur en verwachtingen
- Presentatie Partnership Ghana en de impact en werkzaamheden van internationale
vrijwilligers afgelopen 3 jaar
- Workshop waarbij onze werkwijze en de pedagogische ideeën van Korczak wordt geïllustreerd
- Workshop ‘hoe draag je als vrijwilliger op een duurzame wijze bij?’
- Discussie over ‘de typische Ghanees’ en ‘de typische Hollander’.
Dus dit is jouw kans om gratis kennis te maken en indrukken op te doen. Het programma zal in het
Engels plaatsvinden, i.v.m. internationale gasten. Mocht er behoefte zijn aan vertalen tussendoor, kan
je dit aangeven.
Graag van te voren opgeven via mail (maartje_bos@hotmail.com).
Details over de locatie, tijden en het programma worden nog bekend gemaakt. Voor vragen kan je
uiteraard mailen of bellen. Een vrijwillige bijdrage voor drankjes en eten wordt op prijs gesteld.
Bedankt en we zien jullie graag tegemoet in januari!
Hartelijke groet namens de Korczak Ghana werkgroep
Maartje Bos
Community Partnership Ghana
06-19039645, maartje_bos@hotmail.com
www.partnershipghana.com

