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In januari 2014 hebben Emmanuel (voorzitter) en Marre (secretaris) de projecten in Kumasi 
bezocht. We zijn warm onthaald door de medewerkers van Street Children Project Kumasi 
en uitgebreid rondgeleid op de verschillende locaties. 
 
Het drop-in-centrum 
We zijn de dag begonnen in het kantoor van Street Children Project (SCP) met het 
aangelegen drop-in-centrum voor straatkinderen waar Olivia Umoh, directeur van SCP, ons 
enthousiast stond op te wachten. In het centrum was het rustig omdat het pas een dag 
geopend was na 2 weken (kerstvakantie) gesloten te zijn geweest. Veel medewerkers waren 
op straat aan het werk om de straatkinderen te laten weten dat het centrum weer geopend 
was. Zo kwam er tegelijk met ons een groep straatmeiden aan dat in een kring uitleg kreeg 
van straatwerker Ibrahim. Doordat Ibrahim de taal van veel straatkinderen uit het noorden 
spreekt, is hij een belangrijke en zeer gewaardeerde medewerker van SCP. Samen met een 
collega is hij het eerste punt van contact voor de straatkinderen.  
 

      
Aankomst bij Street Children Project Straatmeiden tijdens voorlichting in het drop-in-centrum 

 
De medewerkers van SCP gaan met de kinderen in gesprek over hun leven op straat, 
problemen die ze tegenkomen, hun familiesituatie en toekomstperspectief. De kinderen 
worden gestimuleerd om terug naar familie en school te gaan. SCP gaat met de kinderen 
mee om hun familie op te zoeken en afspraken te maken over de terugkeer, naar school 
gaan en eventuele financiele ondersteuning (een studiebeurs).  
 
Project: Studiebeurzen voor Straatkinderen 
Het studiebeurzen programma hebben we in 2013 gesteund met €7590 euro. Enthousiast 
vertelde Sr. Olivia dat dankzij onze steun nu al 7 kinderen zijn gestart met Senior High 
School! Normaal gesproken steunt SCP straatkinderen die naar het basisonderwijs of Junior 
High School (JHS) gaan, wat vergelijkbaar is met het VMBO in Nederland. Na JHS krijgen 
de kinderen beroepstraining in een vak als timmerman, kledingmaker of kapster, omdat de 
kosten voor verdere studie in het formele onderwijs te hoog zijn. Voor deze zeven 
gelukkigen is nu een uitzondering gemaakt. Deze kinderen worden al langer ondersteund 
door SCP, hebben JHS afgemaakt en daarbij hoge cijfers gehaald, en mogen nu verder 
studeren in Senior High School (SHS). Het toekomstperspectief voor deze kinderen is 
hierdoor veel positiever en de deur naar hoger beroepsonderwijs of zelfs de universiteit is op 
een kier gezet! De rest van onze steun zal in de loop van 2014 besteed worden aan 
studiebeurzen voor andere kinderen. Hiervoor moeten eerst voorbereidingen worden 



getroffen zoals afronding van het voortraject door de kinderen en bezoek aan de familie om 
de thuissituatie te bekijken.  
 
Crèche voor straatpeuters 
Van het drop-in-centre zijn we naar de nieuw gebouwde crèche in Abinchi gegaan. SCPK 
had eerder al een crèche in een ander deel van Kumasi, Racecourse, waar ongeveer 300 
peuters en babies van straatmeiden en straatmoeders werden opgevangen. Deze crèche is 
tijdens een land-clearing exercise door de overheid gesloopt. De nieuwe crèche is nog niet 
helemaal af maar ziet er wel al goed uit. Een ruimte is af en wordt vanaf 20 januari in gebruik 
genomen door de eerste groep peuters. Ook de wc en keuken kunnen al worden gebruikt. 
Tijdens ons bezoek was men bezig met de registratie van de moeders en hun peuters. 
Wanneer er weer nieuwe fondsen zijn, wordt de andere ruimte afgemaakt en kan een 
grotere groep peuters worden opgevangen.  
 

   
     Nieuwe crèche in Abinchi                 Klaar voor de eerste groep straatpeuters 
 
 
Het trainingscentrum voor straatmeiden 
Last but not least, hebben we een uitgebreide rondleiding gekregen in en rondom het 
trainingscentrum voor straatmeiden (Vocational Training Centre, VTC) wat ver buiten het 
centrum van Kumasi ligt; in Appiadu. In het centrum troffen we twee groepen meiden aan; 
de ‘oude garde’ die vorig jaar al met de beroepstraining gestart is en 8 nieuwelingen die pas 
net twee weken van de straat waren. Bij onze binnenkomst waren de meiden hard aan het 
werk; de ervaren studenten zaten achter de naaimachine, terwijl de nieuwelingen aan tafel 
theorieles kregen. De meiden zagen er goed uit hoewel je wat betreft onbevangenheid een 
duidelijk verschil kon zien tussen de nieuwelingen en de oudgedienden.  
 

        
Theorieles voor de nieuwelingen           Ervaren studentes aan het werk 



 
Project: Trainen voor de Toekomst 

In samenwerking met de Share4More Foundation steunen we de 8 meiden die dit jaar met 
hun tweede trainingsjaar bezig zijn met €1582 euro. Dit bedrag zal gedurende het hele 
studiejaar gebruikt worden om de onderwijskosten voor de meiden te betalen. De leefkosten 
en andere lopende kosten worden door een andere partner gedekt, maar het 
trainingscentrum is al hard op weg om zelfvoorzienend te worden. Op het omliggende land 
worden gewassen verbouwd, zoals mais, pinda’s, plantain en tijdens het regenseizoen ook 
groenten zoals tomaten en paprika’s. Verder is er een kippenboerderij dat dagelijks 11 
dozen eieren oplevert. Deze opbrengsten zijn deels voor eigen consumptie en worden deels 
verkocht om inkomsten te genereren.  
 

   
  Landbouwgrond om het centrum heen                   De kippenboerderij 

 
 
Project: Een Dak voor Straatmeiden! 
Een groot gemis is op dit moment het ontbreken van het dak van het trainingscentrum. Eind 
2013 hebben we, in samenwerking met Cordaid, de projectfinanciering voor de bouw van 
het dak rondgekregen en is het bedrag van €19.705 euro overgemaakt naar SCP. De 
medewerkers en meiden in het trainingscentrum zijn hier enorm blij mee en tijdens ons 
bezoek zien we dat de eerste zakken cement en ladingen zand al zijn aangekocht en liggen 
te wachten op hun bestemming. De bouwwerkzaamheden zullen deze maand beginnen en 
de planning is dat er vijf maanden later een prachtig dak op het centrum zit! 
 

   
Het trainingscentrum        Geen dak, dus vochtige plafonds 
 



   
Overhandiging symbolische cheque   De bouwwerkzaamheden kunnen van start! 

 


