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Activiteiten\Projecten  
 
Stichting NorGhaVo heeft verschillende projecten afgerond of zijn nog actief. Alle van deze 
projecten hadden als doel de zelfredzaamheid te promoten. Veel NGO’s, scholen of andere 
organisaties kunnen voorzien in hun dagelijkse behoeftes maar missen de mogelijk om te 
inversteren. Daar proberen wij te helpen. Tevens willen we duurzaamheid promoten.  
 
Hieronder een samenvatting van onze activiteiten\ projecten  
 
2017 - Project Awaken 2017 
2018 - Project Future Leaders 2018 
2018 - Project Solution 2018-2019 
2019 - Project Hope 

Project Awaken 2017 
In 2017 hebben we Project Awaken gestart. Dit was de bouw van een nieuwe basisschool 
met de naam The Royal International Academy. Wij hebben het CADC (Computer Acces and 
Develepment Centre) ondergebracht bij deze school met als doel een financieel 
onafhankelijk CADC voor de dagelijkse operaties.  
 

Project Future Leaders 2018 
In Tamale staat de school Future Leaders. Deze school is al meer dan 20 jaar actief en heeft 
met haar onderwijs een belangrijke bedragen geleverd in de samenleving. De afgelopen 10 
jaar probeerde men een nieuwe gebouw te openen omdat het oude te slecht is. Elke jaar 
werd stapje voor stap vooruitgang geboekt, maar met die snelheid zou het nog 10 jaar 
kunnen duren. Stichting NorGhavo heeft in 2018 Future Leaders geholpen de nieuwe lokalen 
af te maken. 
 

Project Solution 2018-2019 
Je kan het beste onderwijs ter wereld aanbieden maar als de kinderen ondervoed zijn heeft 
het geen enkel effect. Project Solution is project waarmee twee verschillende doelstellingen 
worden beoogd.  
 
Ondervoeding: 
Met het project wordt een kantine met een keuken gerealiseerd zodat de kinderen op school 
goede voeding krijgen. Dit is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen.  
 
Duurzaam: 
In plaats van de gebruikelijke bouwmaterialen te kiezen hebben we ervoor gekozen om 
klimaat\duurzaamheid te promoten. In het noorden van Ghana viert ontbossing hoogtij. 
Daarom hebben we gekozen om de kantine van bamboe te bouwen. Bamboe wat door 
stichting Barbarugo is geplant in het noorden van Ghana. 
 

Project Hope 2019  
Hope Academy is een school gelegen in verre buitenwijk van Tamale. In een gebied waar de 
ontwikkelingen nog achterlopen. Hope Academy wilde dolgraag gebruik maken van de 
diensten van het CADC (Computer Acces and Develepment Centre) omdat ze de noodzaak 
van ICT training in zien. Helaas is de afstand te ver dus zijn we bezig om Hope Academy te 
voorzien met hun eigen computers.  


