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Introductie 

Western Girls training centre is een stichting die jonge meisjes in Ghana de mogelijkheid 

biedt om een vakopleiding te volgen. Deze jonge meisjes willen graag werken maar 

hebben niet de opleiding, toegang tot een vakopleiding of financiële middelen om dit 

mogelijk te maken. Het gevolg hiervan is dat de meisjes vaak op zoek gaan naar niet 

bestaand werk in de grotere steden. Een plek waar ze veelal afhankelijk worden van 

verkeerde mensen. Dit willen wij voorkomen.  

Onze leerlingen volgen een driejarige opleiding tot naaister, waarna ze onafhankelijk 

hun eigen bedrijf kunnen opzetten. Zodra ze klaar zijn met hun opleiding krijgen ze een 

start kapitaal van 50 euro, en in sommige gevallen een naaimachine, als hun familie hier 

niet de middelen voor heeft.  

  



Missie, Visie en Filosofie 

Missie: 

Ons doel is om kwetsbare meisjes een betere toekomst te bieden door professionele 

training, het creëren van banen en het geven van extra onderwijs. 

Visie: 

Wij willen in de toekomst dat jonge meisjes in  Ghana zelfstandig keuzes kunnen maken 

en zich kunnen ontwikkelen om een eigen eerlijk inkomen kunnen verdienen. 

Filosofie: 

Wij geloven zeer sterk in onze filosofie om deze nu nog kansarme jonge meisjes te 

helpen. Deze misplaatste meisjes hebben geen sympathie of geld nodig. Zij hebben 

kansen nodig. 

 

  



Wat hebben wij tot nu toe bereikt 

We zijn begonnen in een garage en hebben inmiddels al een stuk eigen grond met 

schoolgebouw. Een eigen water put is aangelegd en de school is voorzien van sanitair en 

elektra. De meeste meisjes wonen doordeweeks intern. Door middel van een directe 

donatie, hebben wij samen met de donateur stapelbedden geplaatst. Inmiddels zijn er al 

een tiental studentes afgestudeerd. Zij zijn in hun eigen dorpen een naaiatelier gestart. 

Verder maken de studentes als training kleding en tassen. Deze worden in zowel Ghana 

als in Nederland verkocht. De opbrengst hiervan gaat 100% terug naar de stichting. 

Recentelijk zijn wij ook een kleinschalige webshop gestart met producten die tijdens de 

training zijn gemaakt door de meisjes. Vanwege de coronacrisis kwam de verkoop van 

producten vrijwel stil te liggen omdat veel winkels gesloten waren, vandaar dat we 

andere manier hebben gevonden om buiten donaties nog wat extra inkomsten te 

generen.    

 

Wat willen wij nog bereiken 

Wij willen meer meisjes de kans bieden om deze training te volgen. Tot nu toe hebben 

we gemiddeld 8 meisjes in training. De meeste wonen doordeweeks intern, omdat hun 

dorpen ver van de stichting af liggen. Verder willen wij ons meer op recycling focussen. 

Op dit moment maken de meisjes als training opvouwbare shoppingbags. Deze 

shoppingbags zijn gemaakt van gerecyclede waterzakjes. In de toekomst zouden wij dit 

willen uitbreiden.  

 

Activiteiten 

Buiten het trainings centre, verkopen wij ook de producten die gemaakt zijn tijdens de 

training. Dit gebeurt op kleine schaal, omdat productie niet ons hoofddoel is. Ons 

hoofddoel is dat de jonge meisjes een vakkundige opleiding krijgen. De verkoop gebeurt 

bij kleine winkeltjes en inmiddels hebben wij ook een webshop.  Gina Rodenburg, 

oprichter en voorzitter van de stichting is de toezichthouder in Ghana. Zij gaat meerdere 

keren per maand, soms wekelijks langs bij het training centre. Tevens is er altijd een 

lerares aanwezig overdag en is er ’s avonds altijd een beveiliger in de buurt die een 

oogje in het zeil houdt.  

  

https://www.helpghanagirls.com/onze-school/


 

Organisatie 

Het bestuur bestaat uit 4 leden. 

• Gina Rodenburg Oprichter, voorzitter en toezichthouder in Ghana 

• Jouri Casparie  Secretaris en penningmeester 

• Petra Hartman Support 

• Anja Rijkers  Support 

 

Belongingsbeleid 

Het bestuur doet dit volledig vrijwillig. Zij ontvangen geen beloning voor hun inzet. 

Alleen de Ghanese lerares ontvangt een salaris. Dit bedraagt 600 cedis, dit is ongeveer 

tussen de 75 en 100 euro per maand.  

 

Werving van financiële middelen 

De stichting werft financiële middelen door middel van donateurs. Verder verkopen we 

op kleine schaal producten die zijn gemaakt in het training centre. 

 

Besteding 

De financiële middelen worden in Nederland beheerd door onze penningmeester. 

Donaties en inkomsten van verkoop worden overgemaakt naar de Triodos bank. De 

voorzitter en toezichthouder ontvangt maandelijks een vaste toelage voor de kosten 

(€250-€300 afhankelijk van de wisselkoers). Deze kosten bestaan uit het salaris van de 

Ghanese lerares, kosten voor eten en drinken, en tevens wordt hier elektra en water van 

betaald. Wanneer er meer financiële middelen nodig zijn in het training centre, voor 

bijvoorbeeld reparatie werkzaamheden en ook grote inkoop van materialen, wordt dit 

nog extra overgemaakt. De maandelijkse toelage en het extra geld wordt overgemaakt 

naar een Nederlandse ING rekening, en dit bedrag wordt dan in Ghana bij de bank 

gepind, dit is namelijk goedkoper dan het geld overmaken naar een Ghanese rekening.  
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