
 

 

  

  

 
 

BOUWREIS GHANA - DECEMBER 2005 
  

 

Zaterdag 10 december 
 
Om 11.30 uur heeft het hele bouwteam zich verzameld op Schiphol. Na het afscheid nemen gingen we direct door 

de douane op weg naar het vliegtuig. De reis begon goed met een vertraging van meer dan twee uur. Tijdens de 
vlucht hadden we regelmatig last van turbulentie dus ging regelmatig het lichtje van “fasten your seatbelts” aan. 

Na een vlucht van meer dan zes uur kwamen we aan op Accra International Airport, waar de klamme hitte je met 

veel liefde omarmde. Hierna vond er een grondige paspoortcontrole plaats. De volgende stop was de bagageband 

alwaar twee personen hun koffer niet meer konden terug vinden. Dit was toch wel zonde van al dat 
gereedschap!!! 

Gelukkig werd er later nog een koffer terug gebracht. Koffer nummer twee bleef helaas zoek. Om circa 22.30 uur 

kwamen we aan in het hotel waar alsnog het diner geserveerd werd. Na het diner vertrok iedereen direct naar 

bed, omdat we de volgende dag alweer om zes uur moesten opstaan. 

 
  

 

Zondag 11 december 

Na het ontbijt welkom geheten in de "happy news room" door Habitat Ghana. Hier werd wat verteld over het werk 

van Habitat en enige gebruiken van het land Ghana. Vervolgens kregen we nog wat taalonderwijs. Dit hield 

bijvoorbeeld in dat de naam van elk persoon in Ghana begint met de dag van geboorte. Kofi Annan is dus 

geboren op vrijdag (Kofi).  Na deze interessante lessen vertrokken we uiteindelijk met de bus naar Kumasi. De rit 
naar Kumasi duurde zes uur, waar we aankwamen in een prima hotel. 

Vervolgens hebben we onmiddellijk de koffers naar de kamer gebracht, om zo snel mogelijk naar de bouwsite te 

gaan. Echter voordat we de bouwsite konden betreden moesten we eerst even langs de Chief. Zonder 

toestemming van de Chief gebeurt er niets. Na wat leuke plichtplegingen en het schudden van elkaars hand (4x), 
konden we op weg naar de plek waar het zou moeten gaan gebeuren. 

Op de bouwsite werden we zeer enthousiast ontvangen door de bevolking en de kinderen. De kinderen vonden al 

die blanken prachtig. Normaal zien ze af en toe een blanke en nu ineens zestien stuks. De bouwsite zag er 
overigens goed uit, zodat we de volgende morgen direct aan de slag kunnen gaan. 

  

 

Maandag 12 december 

De blokken zijn niet van cement maar van aarde dat afkomstig is uit een termietenhoop. Gelukkig hebben ze er 

daar zat van. Vandaag was het een zeer warme dag en al snel zaten we er doorheen.  Om 15.30 uur  begonnen 

we met het opruimen van de site en werd het gereedschap opgeborgen. Vervolgens stapten we weer in de bus 

voor een reis van 30 minuten naar ons hotel. Vanavond hebben we  onze eerste culturele avond met zang. Hier 



zijn we dus zeer benieuwd naar. 

 

Dinsdag 13 december 

Iedereen was weer om 7 uur present aan de ontbijttafel en het gespreksonderwerp van de ochtend was natuurlijk 

het zangavondje van afgelopen avond. De muziek was lekkere tamtam-muziek met een gospelachtig koor met 

veel ritme. Naarmate de avond vorderde moesten we er ook aan geloven. Dit had tot gevolg dat we met 

aarzelende stem het oer-Hollandse "kleine cafe aan de haven" inzetten. Zij vonden het echter prachtig en toen 

wilden ze ook wel eens zien of we konden dansen. Voordat we op weg gingen naar de bouw moesten we eerst 

nog even wat gereedschap kopen, twee kruiwagens, scheppen en wat headpans. Dit was een geschenk van 
Skantrae. 

Vandaag moest er heel wat mortel worden gemaakt, omdat in een van de huizen de vloer gestort werd en in de 

andere huis zouden we de wanden gaan stucen.  Nu we goed op dreef zijn met de drie huizen, wordt er een begin 

gemaakt met huis nummer vier.  Huis nummer vier ligt wat verder weg van de bouwlocatie en de materialen 

moet daar heengebracht worden. Dit is echter zwaar werk, omdat de materialen heuvel op moeten worden 
gedragen. Het nieuwe huis ligt ook echt midden in de rimboe waar geen zuchtje wind staat. 

Aan het einde van de dag worden we door de nieuwe home-owners gevraagd om naar hun huidige "woningen" te 

komen kijken. Hierdoor wordt je weer even met de neus op de feiten gedrukt en dan zie je in wat voor harde 

omstandigheden deze mensen moeten (over)leven. Vanavond was er geen programma, maar velen besloten om 
vroeg naar bed te gaan 21.00 uur. 

De leden van het bouwteam zijn lekker op dreef. We wennen aan de hitte en deze is gelukkig iets afgenomen ten 

opzichte van het begin van deze week. De bouw ligt op schema al zal het nog moeilijk worden om het derde huis 

vrijdag te kunnen opleveren. de motivatie van de groep is goed dus daar zal het niet aan liggen. 

 

Woensdag 14 december 

Vandaag staan er twee culturele dingen op het programma. We gaan eerder van de bouwsite weg om naar het 

paleis en het museum van de Ashanti koning te gaan. Vanavond komen de bewoners uit het dorp naar ons hotel 
voor een Ghanese spellenavond. 

Op huis drie gaan we vandaag de golfplaten leggen en de andere twee huizen worden verder afgewerkt. De 

samenwerking met de Ghanezen loopt soepel. De drempel is weg en alles wat ze zien kunnen ze gebruiken. We 

moeten tijdens de pauzes ons gereedschap echt meenemen anders kan je weer de hele bouwplaats afstruinen om 

het terug te halen. Petjes en T-shirts worden gretig afgenomen. We leren veel van ze en zij van ons. De eerste 
dag namen ze geen pauze maar vanaf dag drie doen ze het ook. 

Voor de middag stond het museumbezoek gepland en natuurlijk ging de chief van het dorp met ons mee. Het 

museum ligt naast het huidige paleis van de koning. Het museum was eigenlijk het eerste paleis en is gebouwd 

tijdens de engelse overheersing. De gids is een grappig mannetje met leuke verhalen en is ook leuk om te zien. 

In de avond kwamen de bewoners uit het dorp met allemaal Ghanese bordspellen. Wij leerden hun weer "een en 
dertigen" 

 

Donderdag 15 december 

Vandaag is er weer veel werk verzet. Je ziet wel dat het energieniveau gaat dalen. In de middag zijn we even snel 

naar de twee scholen van de gemeenschap geweest. Bij de kleuterschool hebben we wat knuffels en snoepjes 

uitgedeeld en bij de lagere school pennen en twee voetballen. Er moest natuurlijk ook nog een wedstrijd worden 



gespeeld Ghana –Nederland. Deze wedstrijd ging natuurlijk glansrijk verloren met 3 tegen 0. 

Morgen is het al weer de laatste dag. De huidige stand van zaken is dat twee huizen zeker worden opgeleverd en 
misschien zelfs drie. Jullie horen meer van ons wanneer we terug zijn. 

Gegroet namens alle bouwers te Kumasi Ghana 

 
 

 

  

  

 


