Heart4Ghana
Duurzaam - Inspirerend - Missionair

Women4Women Tour
In het voorjaar van 2019 organiseert Heart4Ghana een reis voor
vrouwen met een hart voor vrouwen. De reis heeft als doel om met
christenvrouwen binnen een moslimgemeenschap in gesprek te
raken, hen te bemoedigen in hun vaak eenzame geloofsstrijd en voor
hen te bidden. Daarnaast gaan we verschillende projecten bezoeken
en ga je deelnemen aan workshop(s) van vrouwen voor vrouwen.
Met deze reis sponsor je tevens Stichting Heart4Ghana en kunnen in
de toekomst meerdere vrouwen economisch op eigen benen staan en
groeien in hun geloof.

Voorwaarden
• We houden het graag kleinschalig en daarom is er plaats
voor maximaal 10 vrouwen • Iedere dag wordt begonnen
met gebed en er is een dagsluiting • Er is voldoende eigen
tijd in te vullen • De aankomstdag in Tamale zal op een
dinsdag zijn •

Heb jij een hart voor vrouwen en wil je graag mee met deze reis? Stuur dan een
mail naar onderstaand emailadres voor meer info
info@heart4ghana.com

Reisprogramma
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6

Dag 7
Inbegrepen:
Niet inbegrepen:

Aankomst in Tamale, kennismaken met elkaar, verkennen van de
stad en een bezoekje aan de lokale markt.
Bezoek aan de vrouwen van Zoggu, samen traditioneel koken.
Bezoek aan Heart4Ghana Mission House, Batiks Project en in de
middag aan de slag met een workshop ‘cloth weaving’.
Nader te bepalen; bezoek aan missionair project
Vandaag is het tijd voor ontspanning en een toeristisch bezoek aan
de ‘art market’ in Bolgatanga en de ‘fluisterrotsen’ van Tongo Hills.
’s Morgens hebben we een zondagse dienst in de lokale kerk van
Zoggu in traditionele kledij en in de middag nemen we afscheid van
de vrouwen in Zoggu tijdens een spetterend feest.
Vertrek naar vliegveld Tamale
accommodatie, alle maaltijden, transport in een busje,
entree kosten, workshops, drinkwater
vliegticket(s), materialen van de workshop(s),
accommodatie is op basis van 2 persoonskamers; er geldt
een toeslag voor 1 persoonskamers.

Sponsorreis
Deze Women4Women tour is een sponsorreis wat betekent dat je €250,- naast de
reiskosten van €395,- meeneemt. Dit bedrag zal besteed worden aan de
vrouwenprojecten in Zoggu en Gurugu die je gaat bezoeken tijdens de reis. Op deze
manier zorg je ervoor dat nog meer Noord-Ghanese vrouwen in hun kracht kunnen
komen en het Evangelie te horen krijgen. Na aanmelding krijg je informatie over hoe
je dit bedrag bij elkaar kunt sparen d.m.v. fondsenwerving/sponsoracties.

WhatsApp ons op +31 (0)6 31247375

