Heart4Women
Duurzaam │ Bewogen │ Missionair

Sponsor een vrouw

Vrouwen ‘in hun kracht’
Heart4Ghana is bewogen met de positie van de vrouw binnen de
Dagomba en Nanumba cultuur. Deze vrouwen hebben het niet
altijd makkelijk en hebben soms hulp nodig om in hun kracht te
komen.
In Noord-Ghana is het gemeenschapsleven een groot goed, wat min
of meer inhoud dat de gemeenschap waar je onderdeel vanuit
maakt, beslist wat goed is voor de gemeenschap als geheel en dat
heeft consequenties voor het individu. Het gemeenschapsleven
geeft geen ruimte voor een andere geloofsovertuiging dan die van
de gehele gemeenschap. Dagomba en Nanumba zijn overwegend
Islamitisch en zijn veelal gesloten voor het Evangelie. Echter uit
onderzoek onder deze bevolkingsgroepen is gebleken dat er vooral
onder vrouwen een grote interesse is voor het Christelijk geloof,
maar dat zij door druk uit de gemeenschap hiervan weerhouden
worden.
Wanneer een vrouw toch besluit om Christen te worden, wordt ze
buiten de gemeenschap gezet. Dit willen de meeste vrouwen niet
riskeren en schikken zich in hun lot, maar er zijn ook vrouwen die
dat niet meer willen of kunnen. Voor deze groep vrouwen zetten wij
ons in door hen te bieden wat zij nodig hebben om op eigen benen
te kunnen staan. Dit zal voor iedere vrouw in iedere situatie anders
zijn. Naast educatie en trainingen zullen geloofsopbouw en
pastorale zorg ook zeker onderdeel uitmaken van het programma.
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Uitgangspunt is en blijft om de vrouwen zo lang mogelijk binnen
hun eigen gemeenschap te ondersteunen. Enerzijds omdat zijzelf
onderdeel zijn van deze gemeenschap. Zij kunnen een
voorbeeldfunctie onder de vrouwen van hun gemeenschap
vervullen. Anderzijds omdat zij, als drager van het gezin, veel impact
hebben op de toekomst van de kinderen in de gemeenschap. Zij
kunnen het Christelijk geloof binnen hun eigen cultuur uitdragen en
anderen hiermee ‘besmetten’.
Dit vraagt vooral een diplomatieke inzet van Team Ghana bij het
meenemen van de hele gemeenschap bij het empoweren van hun
vrouwen.
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Heart4Women
Heart4Women maakt onderdeel uit van stichting Heart4Ghana en
stelt zich als doel individuele vrouwen binnen hun eigen
gemeenschap in hun kracht te zetten zodat zijzelf en hun gezinnen
betere economische vooruitzichten hebben. Een deel van de
projectdonaties afkomstig van de programmakosten van bezoekers
(vrijwilligers, stagiaires, reizigers) zal bestemd zijn voor het
empoweren van deze vrouwen. Daarnaast is het ook mogelijk om
een vrouw te sponsoren.
Doel sponsorschap
Het sponsoren van een Dagomba of Nanumba vrouw geeft de
functie van gezien worden en aandacht krijgen van anderen die
begaan zijn met hun situatie. Door deze persoonlijke aandacht
krijgen vrouwen de bevestiging die zij vanuit hun gemeenschap vaak
niet krijgen. Hierdoor neemt hun zelfvertrouwen toe waardoor zij
ook daadwerkelijk in hun kracht kunnen gaan staan. Het
sponsorschap wordt vooral ingezet op het bevorderen van het
zelfvertrouwen en economische zelfstandigheid. Armoede, ziekte,
stigmatisering en onderdrukking vanuit het Islamitisch geloof
worden door het sponsorschap aangepakt. Daarnaast geeft het
vrouwen de mogelijkheid om het Christelijk geloof te leren kennen
en hierin te groeien zonder dat zij uit hun gemeenschap gestoten
worden.
De selectie van vrouwen voor deelname aan het sponsorschap
wordt bepaald door stichting Heart4Ghana in samenwerking met de
lokale gemeenschappen binnen het district. Vervolgens kijkt
Stichting Heart4Ghana samen met de geselecteerde vrouw hoe het
sponsorschap het beste kan worden ingezet met als einddoel meer
zelfvertrouwen en economische zelfstandigheid. Je kunt hier
denken aan het volgen van een opleiding of het opzetten van een
eigen bedrijfje zodat de vrouwen om op die manier in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien. Maar ook trainingen ten
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Hoe gaat het in z’n werk?
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behoeve van gezondheidsvoorlichting en preventie, emotionele &
relationele vaardigheden en spirituele groei kunnen worden ingezet
om de eigen kracht te bevorderen.
Empoweren betekent wat ons betreft niet alleen economische
zelfstandigheid, maar richt zich op de totale behoeften van de
vrouw. Persoonlijke groei en keuzes durven maken horen ook bij dit
proces.
Aanmelding sponsorschap
Wanneer je besluit om een vrouw te sponsoren kun je je hiervoor
aanmelden bij Stichting Heart4Ghana of bij Team NL. Je krijgt dan
een sponsorovereenkomst thuisgestuurd. Nadat Stichting
Heart4Ghana deze getekend heeft ontvangen, start het
sponsorprogramma.
De sponsoren krijgen informatie over de vrouw die zij gaan
sponsoren. Een foto en een korte beschrijving van de vrouw en haar
hulpvraag zijn hierin beschreven. Om de kosten zo laag mogelijk te
houden, wordt deze informatie allen digitaal, per mail vertrekt.
Twee keer per jaar krijgen de sponsoren een digitale update van
Stichting Heart4Ghana over de huidige situatie van de gesponsorde
vrouw. Hierin worden haar ontwikkelingen met betrekking tot het
vooraf afgestemde sponsorprogramma en de verantwoording van
de sponsorgelden vermeld. Het sponsorschap eindigt zodra het
vooraf afgestemde programma is doorlopen en met succes is
afgerond. Afhankelijk van de vrouw, haar situatie en het gekozen
programma, kan dit enkele jaren duren.
Enkele voorwaarden
o De sponsor gaat het sponsorschap aan voor de lengte van
het sponsorprogramma;
o Wanneer het sponsorprogramma is doorlopen en de vrouw
geen sponsoring meer nodig heeft, stopt de sponsoring
automatisch;
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o
o

In overleg met de sponsor zal een sponsorprogramma ten
behoeve van een andere vrouw gestart kunnen worden;
Het is niet wenselijk het sponsorprogramma vroegtijdig te
beëindigen, maar mocht dit door onverwachte
omstandigheden toch moeten, dan zal Heart4Ghana op
zoek gaan naar een andere sponsor.

Sponsorbijdrage
Voor €25,- per maand kan u deelnemen aan het
sponsorprogramma. Dit bedrag gaat niet rechtstreeks naar de
vrouw in kwestie, maar wordt beheerd voor Stichting Heart4Ghana.
Een medewerker van Team Ghana zorgt ervoor dat het
sponsorbedrag op de juiste wijze wordt besteed. Hiervan wordt
rekenschap afgelegd in de boekhouding. Het bedrag wordt
afhankelijk van het vooraf vastgestelde programma besteed aan
onder andere:
o
o
o
o
o
o
o
o
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Geestelijke vorming en pastorale zorg
Onderwijs; beroepsopleiding
Startkapitaal voor eigen onderneming
Hulp bij opzetten onderneming
Medische zorg; NHSC
Gezondheidsvoorlichting
Bemiddeling van vrouwen en gemeenschappen
Etc.

Inschrijfformulier
Aanhef:
Voorletters:
Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
Naam Bank:
IBAN nummer:

Heeft u hulp nodig bij de vertaling van eventuele
correspondentie?
O
O

Ik heb geen vertaling nodig
Graag vertalen van het Engels naar het Nederlands

Verstuur dit formulier per mail naar renalda@heart4ghana.com
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