Stagelopen in Ghana ná je eindexamen havo of vwo?
Beste eindexamenleerling,
Dit is een heel interessant bericht voor leerlingen van College Den Hulster van rond de 17 of
18 jaar die zowel een (zeer eenvoudige) technische als sportieve achtergrond hebben en na
hun examen graag een enorme uitdaging aan willen gaan voor een periode van vier, vijf of
zes maanden. Niet in Nederland, maar in het dorpje Kitase in Ghana waar Venlonaar Bart
van der Grinten druk bezig is om een vakschooltje en een voetbalschool op te zetten voor
getalenteerde jongeren uit Kitase en omgeving.
Sabbatical
College Den Hulster biedt jou dus een unieke stagekans in Ghana. Een perfecte mogelijkheid
om ná je eindexamen havo of vwo je horizon letterlijk te verbreden. Wellicht heb je
behoefte aan een tijdje sabbatical. Of weet je nog niet wat je ná je eindexamen wilt gaan
doen. Of vind je het gewoon interessant om je vaardigheden in Engels en sport te
combineren en toe te passen in de praktijk.
Een tijdje weg uit Nederland lijkt je heerlijk? Lees vooral door als dit je triggert.
Ghana
Kitase is een arm dorpje in Ghana (West-Afrika), ongeveer een uurtje ten noorden van
hoofdstad Accra. De lokale bevolking, ongeveer 2000 inwoners, leeft in extreme armoede en
heeft dagelijks een schaarste aan primaire levensbehoeften. Zo is eten, medicijnen,
onderwijs en onderdak bij velen een probleem. Desalniettemin is de bevolking opgewekt,
vrolijk en zelfs ambitieus en is Kitase een zeer veilige plek voor de bewoners. Als ze de kans
krijgen tot onderwijs of werk, dan pakken ze dit met beide armen aan.
Diploma
Met het vakschooltje wil De Co-Foundation van Bart van der Grinten een mogelijkheid aan
de lokale bevolking bieden om een diploma te halen. Met een diploma kom je vrijwel altijd
aan een baan. Zonder diploma of onderwijs wordt dit nagenoeg onmogelijk als inwoner van
Kitase. Met een baan kun je al snel je familie en vrienden onderhouden in het dorp, je redt
indirect dus levens met dit schooltje. De school wordt nu gebouwd, mede door de opbrengst
van de Stichting Boeken steunen mensen.
Action Boys FC
Maar de uitdaging gaat verder. Een zeer in het oog springend project van de CO-Foundation
is het Action Boys FC Project in Kitase waarin jongeren in een dorpje in Kitase worden
opgevangen en begeleid op het gebied van educatie en voetbal. Action Boys FC mag niet
worden onderschat en speelt voetbal op hoog niveau. Ghana is dan ook van oorsprong een
echt voetballand en heeft talenten voortgebracht als George Boateng, Samuel Kuffour,
Quincy Owusu-Abeyie en Tony Yeboah. Action Boys FC kan zich meten met teams uit de
hoogste regionen van de Ghanese competitie.

Engels
Wellicht ben jij geïnteresseerd om een bijdrage te leveren aan deze prachtige projecten. De
Co-foundation is op zoek naar jongens of meisjes die binnenkort hun diploma gaan halen op
College Den Hulster en zowel een (zeer lichte) technische, Engelse als sportieve achtergrond
hebben. Daarom heeft de Co-foundation bewust gekozen om leerlingen van College Den
Hulster enthousiast te maken voor dit project aangezien Den Hulster als school zowel
Technasium/Technodome, LOOT als Tweetalig Engels als unieke speerpunten in het
curriculum heeft zitten.
Begeleiding
Het is de bedoeling dat leerlingen een aantal maanden woonachtig zijn in Kitase als
vrijwilliger en zeer laagdrempelig onderwijs verzorgen aan toekomstige elektriciens en
bouwvakkers én zowel trainingen kunnen verzorgen voor een groep jonge getalenteerde
voetballers. Uiteraard word je prima begeleid tijdens de voorbereidingen en uitvoering.
Algemene ontwikkeling
“Technisch zijn” is absoluut geen must dus dat moet geen reden zijn om het niet te doen. De
unieke kans die je krijgt is trouwens wél een reden om dit op zijn minst te overwegen en
eens te bespreken met je ouders of vrienden. Naast de eigen ontwikkeling op gebied van
elektro (en het lesgeven hiervan), Engels en zelfs topsport (het lokale voetbalteam speelt in
de nationale league) is de grootste les voor de leerling de algemene ontwikkeling. Het leven
tussen de allerarmsten geeft een bepaalde blik op sommige zaken die onze leerlingen goed
kunnen gebruiken in het latere leven. Uiteraard leveren de leerlingen enige luxe en privacy
in, maar er wordt voor eten/ drinken, onderdak en waar nodig medicatie gezorgd.
Begeleiding en eventuele medische verzorging wordt verzorgd door Bart van den Grinten die
samen met zijn vrouw Emmy en hun zes kinderen in Kitase woont.
Voorlichting
Ben je getriggerd en wil je volledig vrijblijvend informatie hebben, neem dan contact op met
Rob Steinhage via 06-27334821. Bij interesse zal Rob Steinhage een presentatie houden
waarin alle details uitvoerig zullen worden belicht en ruim tijd is voor het stellen van vragen.
Rob is ervaringsdeskundige en is zelf een half jaar werkzaam geweest in Kitase.
Video’s
Wil je nu al wat meer zien van je eventuele toekomstig stageplek, kijk dan op
www.denhulster.nl, klik op promotiefilmpjes en vervolgens op alle video’s. Daar staan vijf
filmpjes over het leven en werken en Kitase!

