
Akwamus Venner 

Vi er en forening, der støtter udviklingen i Akwamu i Ghana, Vestafrika. Foreningen 
blev startet i 2008, da en orkan ødelagde skolen i byen Akwamufie. Vi har sendt i alt 
6 containere til Akwamu med møbler og inventar indsamlet af frivillige.   Sammen 

med vore partnere i Akwamu har vi forsynet godt 20 skoler. Siden har vi udvidet med 
andre opgaver inden for uddannelse og sundhed. 

Støt vores arbejde ved at blive medlem. Kontingentet er årligt kr. 200 og kr. 300 for en 
familie, skoler og for virksomheder. Nogle betaler mere gerne til bestemte formål. 

Foreningen udsender jævnligt nyhedsbreve til medlemmerne om vort arbejde. Al kom-
munikation foregår pr. e-mail,  pr. telefon og på foreningens hjemmeside 
www.akwamu.com 

Indmeld dig ved at sende dit beløb til Nordea. Reg. nr. 2500 Konto nr. 8973 451880 og 
send besked til enten formanden eller kassereren. 

Mogens Falk, formand.  SMS til 2341 3929 eller e-mail: nanayawafriyie1@hotmail.com 

Kurt Frandsen, sekretær. SMS til 2830 7060 eller e-mail amoako1yaw@gmail.com 

Skolen i Akwamufie 2009. Bygningen var åben i begge sider og med traditionelle møbler. 

Samme lokale (oven for th) i 2013 , nu med vinduer og dør (th). Beløbet til ombygningen blev 
delvist indsamlet på en norsk skole.  Et billede fra et af skolens andre lokaler, der nu alle er blevet 
forsynet møbler og inventar. 

I 2012 indgik vi en partnerskabsaftale med den lokale NGO i Akwamu, Friends of Akwamu. Afta-
len blev fulgt op af  projektet, ’En ny fremtid for Akwamu’. Indholdet af projektet formulerede vi 
sammen igennem en fælles analyse. Se nedenfor. 

Forskellige grupper blev inddraget i projektet (tv), en styregruppe (midt) valgte småbørn som 
første projekt. Vi oprettede forskoler, bl.a. på denne grund (th). Gennem leg og læring skal børne-
ne forberedes til en skolegang på engelsk, mens de hjemme taler det lokale sprog. 

Projektet blev bevilget af CISU, og byggeriet kom langsomt i gang. Her i Akwamufie (tv). Ved 
vort første besøg  i 2013 . De to billeder (th) er fra Ayensu  efter at skolen var taget i brug i 
2014. Dette er en skole i en landsby fjernt fra hovedveje og elektricitet. I 2013 (herunder) blev 
der afholdt et åbent kursuskursus for interesserede, og alle der opfyldte kravene fik et af-
gangsbevis. Flere af dem oprettede selv forskoler på eget initiativ ud over de planlagte 3. 
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Vi har oprettet et fælles projektkontor  i Akwamufie (tv). Gennem dette kontor samarbejder vi med 
de lokale NGO’er for byen Akwamufie og for området Akwamu. Samuel Otchere (mf. i  hvidt) er 
leder af kontoret.  På de to billeder (th) koordinere han sammen med os fordelingen  af udstyret fra 
containeren i 2014 . Skolelederen i Akwamufie er regnskabsfører for Friends of Akwamufie. Han 
står for udgifterne vedrørende de handicappede elever, støtten til skolen og til udvalgte eleveer og 
studerende. 

Skolen i Akwamufie er vigtig i vort arbejde . Her har vi renoveret toiletterne og  installeret elek-
tricitet. Vi støtter også gerne skolens aktiviteter og elever med særlige behov ( se nedenfor). 

Gyan Kofi (tv)  er 17 år . 
For syv år siden mistede 
han sine forældre  og er 
uden anden  familie. Vi 
betaler hans skolepenge, 
et dagligt måltid og skole-
tøj. Han har endnu to år 
tilbage  på skolen, hvor 
hans klassekammerater er 
flere år yngre end han selv 
er. Pigen går i forskolen. 
Skoleuniform er obligato-
risk på alle klassetrin, og vi 
betaler for disse  efter 
behov. 

Hvert år bliver et antal af skolens ældste elever pennevenner med  elever fra Tømmerup Fri– og 
Efterskole i Kalundborg. Her i 2016. Projektkontoret formidler brevene frem og tilbage pr. e-mail. 
Eleverne fra DK besøger Ghana, og de er et par af dagene sammen med deres pennevenner, hvor 
de har en række fælles oplevelser. Fx lærer de danske elever traditionelle ghanesiske danse, og selv 
lærer de ghanesiske elever danske lege. De udveksler gaver og spiser sammen. 

Det er et mål for os, at alle børn og unge skal i skole—også de handicappede. Derfor betaler vi for 
to døve og to blinde elever på specialkostskoler. De kommer alle fra fattige familier, der ikke selv 
kan bidrage. Statens tilskud til undervisningen er begrænset og ofte forsinket,  så vi sørger for 
materialer, redskaber, beklædning, ekstra forplejning og transport til og fra skolen. Her (tv) fra 
afgangen fra Akwamufie med enkelte af forældrene, der tager afsked med dem . Efter ferier  har 
de ny forsyning med fra os (midt). Fx har vi skaffet blindskrivemaskiner (th). 

Vi udsender unge frivillige sygeplejersker til 3 måneders ophold i Akwamu med arbejde på sund-
hedsklinikker og hospitaler. Her får de nogle andre udfordringer end her hjemme og indsigt i 
anderledes opgaver og vilkår. Efter deres ophold siger de, at opholdet har giver dem et andet 
perspektiv på deres arbejde. De kommer også hjem med  personlige oplevelser efter mødet med 
mennesker med andre livsvilkår. 

Som medlem kan du trække på vores viden om Ghana. Sammen med projektkontoret i Akwamu-
fie arrangerer vi  gerne ophold i Ghana og specielt i Akwamu mod en beskeden betaling. Rekvi-
rer beretning fra tidligere besøg. 


