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VOORSTEL CSP IN GHANA 

 

 

LAND: Ghana 

 

DOEL: Kwetsbare moeders en baby’s helpen overleven door ondersteuning en 
opleiding op de gebieden gezondheid, hygiëne en voeding.   
 

PROJECTNUMMER: GH0420 

 

 

 

 
 

Introductie 
 
Moeders in Ghana hebben het zwaar. Zij en  
hun kinderen lijden dikwijls aan ondervoeding  
en ziektes. Door een gebrek aan medische  
voorzieningen tijdens en na de zwangerschap  
sterven onnodig veel moeders en kinderen  
jonger dan 5 jaar. Het Child Surival Programma  
heeft ten doel deze kwetsbare groep te  
ondersteunen via onderwijs, onderlinge 
uitwisseling, diverse activiteiten  
en medische zorg. Hiermee leggen we de basis  
voor een gezonde, gelukkige en  
toekomstbestendige gemeenschap. 
 
Sinds 2005 werkt Compassion in Ghana. 
Momenteel zijn er 290 projecten waar 74.866 
kinderen naartoe gaan. In Ghana is onderwijs 
gratis. Compassion zorgt ervoor dat kinderen ook 
daadwerkelijk naar school kunnen door te voorzien 
in verplichte schoolmaterialen zoals een 
schooluniform, boeken, transport naar school en 
overige schoolspullen. 
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Child Survival Programma (CSP) voor moeders & baby’s  

 
Compassion wil niet alleen kinderen die naar school gaan helpen. De meest kwetsbare en 
kritieke fase van een kind is tot zijn of haar vijfde levensjaar. Elke dag overlijden er 17.000 
kinderen onder de vijf jaar, waarvan de meesten aan ziekten die gemakkelijk te 
voorkomen zijn. Compassion vecht tegen het hoge sterftecijfer van moeders en jonge 
kinderen die overlijden aan de gevolgen van armoede. We willen de meest kwetsbaren 
een kans geven om te leven zoals God het bedoeld heeft. 
 
De baby’s uit het Child Survival Programma (CSP) worden later opgenomen in het 
Compassion-sponsorprogramma. Het Child Survival Programma geeft de moeders en 
kwetsbare kinderen een gezonde start. Ze krijgen toegang tot een verloskundige en 
gezondheidszorg. Daarnaast krijgen zij extra eten en voedingssupplementen. Binnen het 
project wordt ook een opvoedcursus aangeboden aan de jonge ouders. We hopen dat de 
ouders meer kennis krijgen over hoe zij hun kind een goede start in het leven kunnen 
geven. Veel van de moeders die meedraaien in een Child Survival Programma hebben 
geen sociaal netwerk waar zij op terug kunnen vallen. Compassion zorgt ervoor dat zij 
liefdevol worden opgevangen door de lokale kerkgemeenschap. Daarna kunnen de 
moeders met een gerust hart hun kind grootbrengen met de basiszorg en liefde vanuit de 
gemeenschap en Compassion. Tevens krijgen de moeders de kans een vak te leren. 
 

 

Project GH0420: Presbyterian Church of Ghana - Mafi Dove 

 
Een project van Compassion 
wordt altijd gestart via een 
lokale kerk en blijft hier ook 
aan verbonden. In dit geval 
is dat de Presbyterian 
Church of Ghana in Mafi 
Dove. Deze kerk bestaat 
sinds 1943 en telt zo’n 155 
actieve leden. In 2012 is 
deze kerk in samenwerking 
met Compassion een project 
gestart voor kinderen uit de 
armste gezinnen in de 
buurt. Inmiddels wordt daar 
hulp geboden aan 295 
kinderen en hun gezinnen.     Staff van project GH0420 
 
Per januari 2018 is bij dit project ook het Child Survival Programma gestart voor 15 
zwangere moeders. Zij worden voorzien van betere omstandigheden en de juiste 
informatie in de pre- & postnatale fase van de zwangerschap. Die begeleiding is hard 
nodig. Het dorp heeft een traditie die vrouwen verbiedt in het dorp te bevallen. Als je 
vrouwen in het dorp vraagt het woord voor zwangerschap te vertellen in “Mafi” (de lokale 
taal), zullen de meeste antwoorden: “Ku kple agbe” – “tussen leven en dood”. In dit dorp 
zit een zwangerschap vol gevaren.  
 
De leeftijd waarop een vrouw voor het eerst zwanger wordt is in deze regio gemiddeld 16 
jaar. Slechts 40% van de zwangere vrouwen heeft de mogelijkheid om in het ziekenhuis of 
in een kliniek te bevallen.  
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Locatie GH0420 
 
Het project bevindt zich in de regio Volta,  
in het plaatsje Mafi Dove, vlakbij de stad Accra.  
Een dorpje met iets meer dan 1.000 inwoners.  
 
De voormalige Britse kolonie Ghana, destijds de Goudkust  
genoemd, ligt in West-Afrika. Ghana is een redelijk  
stabiel land, maar buurlanden als Sierra Leone, Ivoorkust  
en Liberia geven veel onrust in de regio. Hierdoor blijven  
veel buitenlandse investeerders weg en leeft nog steeds  
30 procent van de bevolking onder de armoedegrens.  
Bovendien heeft de houtkap ontbossing en woestijnvorming  
veroorzaakt en het delven van goud legt een zware druk op  
het milieu. Het grondwater raakt vervuild en vruchtbaar 

 
 

 

Impact CSP 
 
De voordelen die de start van dit project met zich mee brengt zijn: 

- Minder ondervoedingsgevallen 
- Minder ziekte onder jonge kinderen 
- Veiligere bevallingen, doordat meer moeders onder medische begeleiding zullen 

bevallen 
- Een lager kindersterftecijfer 
- Betere academische prestaties van de kinderen op latere leeftijd. Want hoe jonger 

kinderen worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen, hoe beter hun prestaties 
later in het leven zullen zijn. Dit biedt hen economische kansen. 

 
 

 

Financiering CSP 
 
Het Child Survival Programma bij GH0420 is in januari van dit jaar van start gegaan. Om dit 
mogelijk te maken is de start voorgefinancierd vanuit het vertrouwen dat de benodigde 
middelen hiervoor beschikbaar zullen komen. Een deel van de projectkosten is reeds 
gefinancierd, maar er is nog €6.153,39 nodig om de volledige kosten voor het programma 
in 2018 te dekken. Het zou fantastisch zijn als u dit mogelijk zou kunnen maken! 
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Projectactiviteiten 

 
Compassion biedt holistische hulp aan moeder en kind. Het Child Survival Progamma 
bestaat dan ook uit een groot aantal activiteiten, verdeeld over verschillende gebieden. 
Hieronder staan deze verder uitgewerkt. 
 

  

Lichamelijke gezondheid - Training over het belang van pre- en postnatale zorg voor 
moeder en kind. 

- Voorzien in vitamines en supplementen waar nodig. 
- Maandelijkse groei-monitoring om de gezondheid van de 

baby’s te controleren.  
- Regelmatige doktersbezoeken en check-ups. 

Sociaal-emotioneel - Moeders worden aangemoedigd om met hun kinderen te 
praten, liedjes te zingen en hen vast te houden/knuffelen. 
Dit verbetert de interactie tussen de moeders en hun baby's. 
Dit is goed voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling, 
evenals voor de band tussen moede en kind. 

Cognitieve ontwikkeling - Verstrekken van prentenboeken, waarmee kinderen kunnen 
leren over verschillende onderwerpen.  

- Verstrekken van boeken en krijtjes zodat kinderen kunnen 
lezen en kleuren. 

- Aanbieden van geschikt en stimulerend speelgoed voor 
baby’s.  

- Volwassenenonderwijs voor analfabete moeders. 
Familie en gezin - Via huisbezoeken worden ouders onderwezen in hygiëne, 

gezonde voeding en kinderveiligheid.  
- In maandelijkse groepsactiviteiten leren de vrouwen zeep, 

sieraden en matten maken. Ook wordt lesgegeven in 
moestuinieren, weven en breien.  

- Trainingen schoonmaken, koken en babyverzorging. 
Religie - Ieder kwartaal is er een uitgebreid zondagprogramma. 

- Maandelijks zijn er gebedsbijeenkomsten. 
- De vrouwen zullen deelnemen aan Bijbelstudieactiviteiten. 

Overige De vrouwen nemen deel aan gemeenschappelijke 
activiteiten, zoals het bezoeken van (nog) armere gezinnen, 
schoonmaak van het projectterrein, het leegpompen van 
poeltjes met stilstaand water (waardoor malaria geen kans 
krijgt) en het doorgeven van hun kennis aan andere 
moeders in hun omgeving. 

 


