
Ben je op zoek naar een uitdagend project, stage of onderzoek dat past bij je ervaring, opleiding en 
interesses? Wil je echt zij aan zij leven en werken met de lokale bevolking? Wil je niet teveel betalen 
en toch goed voorbereid op reis? Dan ben je bij Ontmoet Afrika aan het juiste adres. 
 

I: www.ontmoetafrika.nl 
E: info@ontmoetafrika.nl 

T: 06 – 40228011 / 06 - 55072684 
 

 
 

Kleinschalig toerisme in Noord-Ghana 
 
Diverse opdrachten: 

- Marketing en communicatie 
- Management, logistiek en administratie  
- Renovatie plannen en begeleiden 
- Fondsenwerving 
- Je eigen project of plan 

 
2 – 12 maanden; verblijf in modern huis in de stad gecombineerd 
met lokale homestay in het dorp 
 

 
Sognaayilli is een traditioneel dorp op ongeveer een kwartier fietsen van Tamale, Noord Ghana. Sinds 
2009 kunnen toeristen hier verblijven in een guesthouse of homestay en kunnen zij deelnemen aan 
diverse tours en workshops om het traditionele dorpsleven van Noord Ghana te ervaren. Denk aan 
traditionele baby-massage; op audiëntie bij de chief en vice-chief; een waarzegger en een heilige plek 
bezoeken, kookworkshop; dorpswandeling maken, etc. 
 
Meet Africa Ghana - een partnerorganisatie van Ontmoet Afrika  - beheert de toeristische activiteiten 
in nauwe samenwerking met de bewoners van het dorp. Het toerisme draagt bij aan 
armoedebestrijding door bijvoorbeeld: 

 Toeristen de dagelijkse activiteiten van de lokale bevolking te laten meebeleven. De lokale 
bevolking hoeft dus geen ingewikkelde scholing te volgen of hun dagelijkse werkzaamheden 
opzij te zetten.  

 De lokale gewoonten en gebruiken centraal te zetten en zo ook de jonge generatie Ghanezen 
te laten zien dat deze waardevol zijn 

 Toeristen te laten verblijven bij een gastgezin of in een guesthouse die in traditionele stijl en 
met lokale materialen en mankracht gebouwd is 

 Een deel van de inkomsten naar een gemeenschapsfonds te storten. De gemeenschap 
bepaalt zelf waar de inkomsten aan besteed worden: zo hebben zij in het verleden een 
waterleiding naar het dorp uitgebreid en een ziekenkamer in een lokaal ziekenhuis gebouwd 
uit het gemeenschapsfonds. 

 Toeristische en andere activiteiten te ondernemen die de ondernemerschapsvaardigheden 
van vrouwen of mensen met een beperking ondersteunen 

 
In de eerste jaren heeft het project veel bezoekers getrokken, maar dit liep na een tijdje terug. Het 
bezoekersaantal volgt te trend voor toeristen voor heel Ghana. Daar zien we nu een voorzichtig 
herstel. Tijd dus voor nieuwe energie en nieuwe ideeën!   
 
 



De opdrachten in meer detail 
 

1. Marketing en communicatie 
Je gaat een marketing- en communicatiestrategie voor de toeristische activiteiten in het dorp 
opstellen. Je onderzoekt o.a. hoe de huidige doelgroep eruit ziet en welke potentieel er ligt; en je 
stelt vast hoe je deze het beste kunt bereiken, met welke boodschap en via welk medium. 
Uiteraard ga je deze plannen ook tot uitvoer brengen. Optimaal is als je samenwerkt met een 
lokale bewoner of student (bijv van de business school in Tamale) die daarna verder kan met het 
marketingbeleid. 
 

2. Management, logistiek en administratie 
Je onderzoekt hoe de huidige organisatie in elkaar steekt, stelt verbetervoorstellen voor en voert 
deze uit (denk aan logistiek, administratie, prijsstelling, beheer van het gemeenschapsfonds, de 
relatie met de lokale bevolking en breder stakeholdermanagement). Dit doe je samen met de 
mensen van Meet Africa Ghana en zoveel mogelijk ook samen met de mensen van Sognaayilli. De 
lokale mensen hebben training en begeleiding nodig om -ook na je vertrek- de zaken goed te 
kunnen regelen. 
 

3. Renovatie plannen en begeleiden  
Het guesthouse in Sognaayilli is toe aan renovatie. Je maakt, samen met de mensen van Meet 
Africa Ghana en van Sognaayilli, een plan voor renovatie met een begroting. Hier kun je 
eventueel kiezen voor een korte termijn renovatie van de meest noodzakelijke onderdelen, of 
voor een uitgebreidere aanpak. Dit alles is uiteraard ook afhankelijk van het budget dat 
beschikbaar is (zie opdracht 4 hieronder). Ook stel je een meerjarig onderhoudsplan op.  

 
4. Fondsenwerving 

Voor de renovatie van het guesthouse is uiteraard geld nodig. Het benodigde budget is 
afhankelijk van hoe grootschalig de renovatie aangepakt gaat worden (zie opdracht 3 hierboven). 
Je stelt een plan voor fondsenwerving op en gaat hier vervolgens mee aan de slag. Denk aan 
crowdfunding, sponsoractiviteiten of fondsen.  

 
5. Je eigen project of plan 

Heb je een ander idee of plan om in Noord Ghana mee aan de slag te gaan? Er is heel veel 
mogelijk! Informeer bij Ontmoet Afrika, via info@ontmoetafrika.nl of 06 – 40228011 / 06 – 
55072684. 

mailto:info@ontmoetafrika.nl

