Hoe kan u Lifeschool helpen waarmaken?
Lifeschool is een kleinschalig, transparant, overzichtelijk en interactief project dat je
zegen en je steun nodig heeft! Het sponsoren willen we zowel voor de schenkers als de
ontvangers interessant en zinvol maken, net als Lifeschool zelf!
•

Via de website, ﬁlmpjes, het uitwisselen van videoboodschappen, het organiseren van
bijeenkomsten en beneﬁet-evenementen willen we een levendige, betrokken Belgisch/
Ghanese steungroep creëren! Kom erbij!

•

Een florerende talentenbank wordt het leerkapitaal van Lifeschool en zal ontzettend veel
kinderen en jonge mensen (Ghanezen èn Belgen) inspireren en tot uitwisseling aanzetten.
Bied je talenten aan!

•

We bieden scholen de mogelijkheid om een unieke en
duurzame band aan te gaan met Lifeschool Ghana.
Interculturaliteit en wereldburgerschap worden
digitaal ondersteund!
Vraag ons inspirerende scholendossier en
leg het voor aan je school of dat van je kinderen of
kleinkinderen.

•

Je kan Lifeschool-bouwstenen kopen en aan je
dierbaren schenken voor hun verjaardag of Kerstmis
of zomaar! Eén pakket van 20 bouwstenen
(46 x 22 x 12 cm) kost 16 euro!

•

Je kan actief deelnemen aan de steungroep
en helpen met de verkoop van geurbalsem,
douchedoeken, bio- en fairtrade T-shirts, halskettingen
met unieke Ghanese glaspasta-parels.

•

Je kan ook gewoon geven!
Mensen (bedrijven, organisaties) waarderen hun
(relatieve) welvaart en zijn vertrouwd met het principe
dat geven krijgen is. Ze geven aan wie nodig heeft en bestendigen op die manier hun welvaart.
Triodos BE45 5230 8028 8389

•

Je maakt iets voor je plezier of om je uit te leven?
Mensen maken ongelooflijk mooie dingen! Het plezier dat ze beleven aan het creëren ervan
is hun vergoeding. Wat hun creaties ﬁnancieel opbrengen storten ze op de rekening van
Lifeschool.
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Liefde heeft te maken met kennis en denken,
met overgave, met verbondenheid, met voelen
en afstemmen, met niet oordelen, vrijheid,
dankbaarheid, mildheid en mededogen.

Powered by Love - Lifeschool, Kintampo (Brong Ahafo region, Ghana, West-Afrika)
is een project van Stof en Aarde, stichting ter bevordering van de liefde.
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We weten het allemaal wel: het leven
is een school, de mens een eeuwige
student! We vallen, leren onze lessen,
staan weer op en gaan weer verder.. Dit
is bij ons niet anders dan in Ghana..
Of is er toch een verschil?
In onze samenleving is begeleiding,
steun en kansen bieden aan de
kwetsbaren onder ons, een vaste
waarde. In Ghana is er voor kinderen
en jongeren die noodgedwongen
zichzelf hebben grootgebracht en
hard zijn geworden... niets! Evenmin
voor hen die niet in het traditioneel
schoolsysteem functioneren of
er geen toegang toe hebben.
Drugs, criminaliteit en religieus
fundamentalisme vormen vaak de
enige uitweg.
Powered by Love, Lifeschool Ghana
wil voor deze kinderen een
betrouwbare en inspirerende
leerplaats zijn, waarin het leven
zich in zijn dynamische, zorgende
en creatieve essentie kan manifesteren
en haar onuitputtelijke mogelijkheden
etaleren.

Mission: not impossible!
Powered by Love, Lifeschool is een veilige en
inspirerende omgeving voor kinderen en jonge
mensen van 10 tot 18 jaar. We trachten hen op een
natuurlijke manier te motiveren om hun unieke
persoonlijkheid en specifieke talenten te ontdekken en
te ontwikkelen.

Waarden, waarheid en
waar het om draait!
Respect, solidariteit, eerlijkheid, verantwoordelijkheid,
zelfontwikkeling en duurzaamheid vertegenwoordigen
en dragen het project.
Mensen met verschillende religies (niet-religieuze
levensbeschouwingen bestaan niet in Ghana) leven
respectvol en vredevol samen. De morele
samenlevingsregel die van tel is, vind je terug
in alle heilige geschriften van de bijbel tot de
koran: ‘Doe anderen niet aan, wat je niet wil
dat anderen met jou doen’. Er is weinig kans
dat er verschillende interpretaties zijn voor
deze leefregel.

inspirerende
een veilige en or kinderen
omgeving vo ensen
en jonge m ar.
van 10 tot 18 ja

Christine Moreel
Bezieler

www.lifeschoolghana.wordpress.com

Wie zijn kinderen
van niemand?
Meisjes en jonge vrouwen raken vlug zwanger
in Ghana: seks is er vaak een ruilmiddel voor een
maaltijd of een nieuw kapsel.
Gemeden of verstoten door hun familie, trachten
ze ergens een kamer te vinden. In hun overlevingsstrijd als alleenstaande moeder worden
ze meestal snel opnieuw zwanger, waardoor de
kamer algauw te klein wordt. Al op zeer jonge
leeftijd beginnen hun kinderen één na één uit
te zwermen, op zoek naar eten en een rustig
plaatsje om te slapen.
Lotgenoten die hen voor zijn gegaan in het
overleven op het scherp van de snede, worden
hun nieuwe familie. Naar huis gaan ze van
langs om minder, naar school evenmin. Als
meesters in het overleven staan ze niet te
popelen om hun vrijbuitersleven,
hoe hard het ook is, in te ruilen voor een
regulier (school)bestaan.
Deze kinderen van niemand zijn talrijk
en vormen een marginale maar geordende
samenleving met eigen normen en wetten.
Bernasco Gyamfi

Many rivers to cross!
Bernasco Gyamfi stelt land ter beschikking
voor Lifeschool.
Het land van Bernasco biedt zowel de fysieke
plaats waar de Lifeschool gebouwen kunnen
worden opgetrokken als de geestelijke ruimte
voor een gezond ontwikkelingsklimaat: rust,
natuur, water, rotsen, land om te bewerken..
De rivier bemoeilijkt echter de toegang tot het
land: te voet door de
rivier waden lukt en
met een 4X4 of een
vrachtwagen geraak
je er ook door.
Mahama Fuseini is
Bernasco’s broer en
rechterhand. Ghana is een
overlevingssamenleving
waarin Mahama (aka
Teacha) op een talentrijke
manier overal bruggen
slaat: bevolking/overheid;
islam/christendom;
zwart/blank...

Mahama Fuseini

