WHERE DOES THE MONEY GO?
All contributions go towards the long term management and development of the school.
We are a small organisation and therefore easy to contact.

Great Andoh

HOW CAN I LEND SUPPORT?
The boarding school that we have today is the result of the dedication, enthusiasm
and financial contributions of a large group of people. You can support
with a single gift of money, become a monthly donor or donate your knowledge,
skills and network. Don’t hesitate to contact us if you want to talk about the
most effective ways of lending your support. Get in touch and we will find a solution!
(To become a monthly donor, simply sign up for direct debit at your bank,
our direct debit account is called Greatandoh. You can also use our bank giro below)

www.greatandoh.com
You can follow us on Facebook, search for “Great Andoh”
jacques@greatandoh.com
phone: +233 242 833 738

Kontaktinformation:
Great Andoh International School
Adress: c/o Effkå Livs ICA
Kungsladugårdsgatan 15
41469 Göteborg

Telefon: 0733405562
Organisationsnummer: 802449-1733
Bank: Danske bank
Bankgiro: 396-0929
Revisionsbyrå: PwC

Great Andoh
I N T E R N AT I O N A L S C H O O L
GHANA

I N T E R N AT I O N A L S C H O O L
GHANA

Healthy and happy children who can change their own and Ghanas future.
-That is our goal at Great Andoh International Shool

»

How can I support
Great Andoh International School is located in Kasoa, Ghana.
It was founded by Emelie Kanter from Göteborg, Sweden
and by Jaques Manner from Kasoa, Ghana.
Emelie and Jaques are the driving forces behind GAIS.

HISTORY
In 2008, Emelie Kanter went to Ghana to work as a volunteer at an orphanage.
She was appalled by the mistreatment through which the children were forced to suffer .
During this time she met Jaques, who at the time lived with “his” children on a piece of
desolate land under very harsh conditions: no clean water supply, food or health care.
But the joy, laughter, love and sheer commitment Jacques had toward the children
was very clear to see. Emelie and Jaques made the decision to work together to try
to change the future for these children. They started out to create a home and school where
orphaned children can have their basic needs for food, healthcare, love, security and
education met and, in doing so, provide them the possibility to change their own future.
Today GAIS is a well-working boarding school for 75 children between the ages
of two and eighteen. With the school building that is currently under construction and

...
Friska och glada barn

will be completed in 2013, they will be able to offer an additional 200 children an
education. This dream is now becoming reality thanks to the contributions and enthusiasm
of a cross-section of private individuals and business entities.
icanyheter

FOCUS AND FUTURE
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Confident and happy children who can change both their own and Ghana’s future!

That is the focus that we have at GAIS. We use three different tools to reach this goal.
• A home that is safe and full of love and laughter.
• A school that provides a good quality education, stimulates creativity and respects
the rights of each child.
• Preparation for the next step in to adulthood.

we need support to finance the school and cover costs. The children
attend preschool and year 1-9 at GAIS and our ultimate goal is to be able to
set up a foundation to give them the opportunity to continue on to college.
The atmosphere at GAIS is very much that of one big family,
with each child having 74 siblings! The children may not have any parents
but they do have a family. We want to provide them the security of belonging
to a group and to foster a sense of responsibility toward each other.

Healthy children! Through clean
water, health care, nutritious food
and good hygiene.
Secure children! Through long term
commitment and lots of love!
We now have our own home and
we do see and respect every boy
and girl. Corporal punishment is
completely banned and no child has
to worry about where to sleep or
where the next meal is coming from.
Inqusitive and curious children that
love to learn! Through a school with
dedicated teachers, IT, books and
various activities.
Confident children with hopes and
dreams for the future! The children
talk about their future, what they
want to work with and how they
want to live their lives .That is so
wonderful to be able to experience!

Göteborg/Ghana.
Emelie Kanter arbetar sju månader om året i en Ica-butik

i Göteborg. Resterande tid bygger hon en skola för 70 barn i Ghana. Hjärtat och
engagemanget finns just nu i Afrika, men hon drömmer om att bli Ica-handlare.

Text: Susan Karling

D

et är ingen vanlig 23-årig
tjej som sitter framför mig
på ett lunchställe i centrala
Göteborg. Det finns en ovanlig
mognad och erfarenhet hos
Emelie Kanter. Den kommer
av mötena med de 70 föräldralösa barnen
på skolan och barnhemmet Great Andoh i
den västafrikanska nationen Ghana och ar betet med att ge dem en hoppfull framtid.
En timma utanför huvudstaden Accra hål ler Emelie Kanter och kollegan Jacques Man ner på att bygga upp en verksamhet.
– Men vi skulle inte kunna göra det utan
allt stöd från min familj och alla generösa bi dragsgivare hemma i Sverige, berättar Eme lie Kanter som är hemma i Sverige några
veckor till.
– Vi vill bedriva en verksamhet utan
bindningar till stora hjälporganisationer
så att vi är fria att fatta självständiga och
snabba beslut. Men det innebär också en
osäkerhet om vi varje månad ska klara
ekonomin.

Volontär på skolor
Det var för två år sedan som Emelie Kanter
först kom i kontakt med det barnhem som
Jacques Manner då ensam drev i Ghana.
Barnhemmet låg på en ödetomt utan tillgång
till vare sig vatten, mat eller hälsovård.
– Jag var i Ghana som volontär och de sko lor jag arbetat på präglades mest av bestraff ning och kärlekslöshet. Av en slump kom
jag i kontakt med Great Andoh där istället
kärleken, skrattet och barnens behov stod
i centrum. Men de materiella bristerna var
enorma och jag kände omedelbart att här vill
jag hjälpa till.
Emelie Kanter är mer eller mindre
uppvuxen i föräldrarnas butik Ica Nära

Jag skulle så gärna vilja
servera barnen grönsaker och
frukt till exempel. Men valet
mellan några meloner och en
säck ris som varar flera veckor
är enkelt.
EMELIE KANTER

Kungsladugård i västra Göteborg. Hon har
arbetat i butiken sedan hon var 13 år och
åker hem två gånger om året från Ghana
för att arbeta i butiken. Då bor hon hemma
hos föräldrarna för att spara pengar. Lö nen plöjer hon ner i hjärteprojektet Great
Andoh. Men hela familjen inklusive de tre
systrarna Therese, numera kompanjon med
föräldrarna, Ulrika, lärare på Ica-skolan
och Elenore, anställd på UD, brinner alla
för lillasysters projekt, som bedrivs som en
ekonomisk förening, i Ghana.

EMELIE KANTER

Född: 1987
i Göteborg.
Bor: I Göteborg
och i Ghana.
Familj: Mamma
Inga-Lill, pappa
Leon, tre äldre
systrar med
familjer.
Intressen:
Skolan och barnhemmet Great
Andoh i Ghana.
Favoritmat:
Pappas pannbiff.
Favoritdryck:
Ramlösa.

Oändliga behov
På två år har familj, vänner och sponsorer
sakta men säkert byggt upp ett barnhem och
en skola för 70 barn i åldrarna ett till 14 år.
Det största framsteget kom när de, mot alla
odds, fick skolan registrerad av ghananska
myndigheter. En förutsättning för att elev erna ska få godkända utbildningar.
– Men för att säkra verksamheten har
föreningen nu köpt mark i Ghana. Om alla
planer går i lås och pengarna räcker ska vi
börja bygga nytt under 2011, säger Emelie
Kanter.
– Då får vi dels mer ändamålsenliga loka ler, dels slipper vi osäkerheten att hyra av
andra.
– Behoven är nästan oändliga. Maten vi
serverar är okej men enkel. Jag skulle så
gärna vilja servera barnen grönsaker och
frukt till exempel. Men valet mellan några
meloner och en säck ris som varar flera veck or är enkelt.
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To reach our goals and to be able to change the lives for our little friends at GAIS,

THIS IS WHAT WE HAVE
ATTAINED SO FAR:

DAGLIGVARUHANDELN I VÄRL DEN

Föreläser och jagar sponsorer
De sju månader om året som Emelie Kanter
är hemma i Göteborg jobbar hon inte enbart
i butiken. Stor kraft läggs på att föreläsa om
Great Andoh för tänkta nya bidragsgivare
och sponsorer.
– Allra helst vill vi ha regelbundna givare.
Engångsbidrag är förstås välkomna, men
tryggheten ligger i många månadsgivare.
Driften av Great Andoh inklusive mat, lärar löner, hyra och sjukvårdsförsäkring kostar
motsvarande 19 000 kronor i månaden och
åtagandet är långsiktigt.
– Barnen är vårt ansvar under många år
framöver, konstaterar Emelie Kanter.
Väl på plats i Ghana fungerar Emelie Kan ter som såväl mamma och syster till barnen
som lärare, kokerska, chaufför och elektri ker.
– Dagarna börjar vid fyra. Det tar många
timmar att få 70 barn i ordning för frukost
och skola. Sen rullar det på. Det är bara att
kavla upp ärmarna, ingen dag är den andra
lik. Men kärleken från barnen är lön för mö dan.

Karriär inom handeln
I den driftiga 23-åringens afrikanska vardag
ingår också att förhandla med och tjata på
myndigheter.
Erfarenheterna från Ghana kommer sä kert till användning senare i livet. Hon dröm mer fortfarande om att bli Ica-handlare.
– Handeln är den roligaste bransch jag kan
tänka mig. Jag älskar att arbeta med män niskor, omväxlingen i butiksvardagen är jät tekul och så får man väldigt snabbt ett kvitto
på om det går bra eller inte.
Men de närmaste åren är vikta åt engage manget i Great Andoh.
– Efter ett tag här hemma längtar jag efter
barnen och att arbeta vidare med att ge dem
den utbildning som är nyckeln till framtiden,
säger Emelie Kanter.
◊

GHANA

Huvudstad: Accra.
Antal invånare:
23 miljoner.
BNP per capita:
340 dollar.
Officiellt språk:
Engelska.

∆ Dagligvaruhandeln stöder ett
antal hjälporganisationer och
projekt i tredje världen.
∆ Mest känt är kanske koopera tionens Kooperation utan gränser
som arbetat med bistånd i mer än
50 år.
∆ Ica har sedan ett tiotal år ett
nära samarbete med organisa tionen Childhood som stöder ett
antal projekt i världen.
∆ Axfood är sedan i våras en av
Rädda Barnens huvudpartners där
engagemanget innebär aktiviteter
i butikskedjorna.

GREAT ANDOH

Vill du veta mer om Great Andoh
och verksamheten i Ghana? Gå in på
www. greatandoh.com.

TRYGGT BOENDE. Barnhemmet Great A

ndoh erbjuder mat, sovplats och omvårdnad för 69 föräldralösa barn i åldrarna 1 till 14 år.
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22-åriga Emelie Kanter driver en skola i Ghana

22-åriga
å
Emelie Kanter driver en skola i Ghana
Emelie Kanter åkte till Ghana som volontär
Di FAKTA
och kom hem som entreprenör.
li KKanter
t
På kortare tid än ett år har hon startat ett EEmelie
Ålder: 22 år.
barnhem och en skola för föräldralösa barn
Bor: I Götei Ghana.
borg.
Familj: Mam”Det här är inga kortsiktiga projekt, utan
ma, pappa och tre
något jag bygger upp för att arbeta med i helastorasystrar.
Utbildning:
mitt liv”, säger Emelie Kanter, 22 år.
Efter studenten för drygt tre
år sedan bestämde sig Emelie
Kanter för att resa världen
runt. Hon arbetade i familjens Icabutik i Göteborg,
sparade pengar och stack till
Asien och Australien.
Därefter lockade Afrika.
I oktober förra året åkte hon
som volontär till Ghana. Hon
fick placering på ett barnhem,
något hon beskriver som en
fruktansvärd upplevelse.
”Lärarna gick omkring
med påkar och barnen fick
stryk. Det var hemskt”, säger
hon.

Insamling på Facebook
Efter bara några veckor beslöt
sig Emelie Kanter för att göra
något åt saken. Hon åkte hem
till Göteborg, jobbade återigen ihop pengar på Icabutiken och åkte sedan ned till
Ghana tillsammans med en
stor del av sina besparingar.
Med sina systrar startade
Emelie Kanter även en
insamling via nätverkssajten
Facebook.
I dag har 69 föräldralösa

barn i åldrarna 1 till 14 år ett
hem i hennes barnhem
Great Andoh där de får mat,
en säng och omvårdnad.
Har kostat 200 000
I somras kompletterades
verksamheten med en skola
belägen precis utanför barnhemmet, Great Andoh International School, för barnen
mellan 6 och 14 år. De mindre barnen har fått dagisverksamhet. Sju lärare och en
rektor har anställts.
”Mitt långsiktiga mål är
att mina verksamheter
i Ghana ska bli väletablerade
och fyllda med kunskap, att
barnen ska vara friska och
mätta och känna sig stolta
över sitt hem”, säger Emelie
Kanter.
Hittills har verksamheterna kostat uppemot 200 000
kronor att bygga upp.
Emelie Kanter har till stor
del arbetat ihop pengarna på
egen hand. Barnhemmet och
skolan kostar runt 10 000
kronor i månaden att driva.
I den summan ingår allt

Samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning.
Aktuell: Grundare av barnhemmet och skolan
Great Andoh
i Ghana.
Fritid: ”Just nu
genomsyras allt
jag gör av barnhemmet och
skolan i Ghana.”

ENGAGERAD F ÖRETAGARE. Emelie Kanter ser inte sina engagemang i Ghana som kortsiktiga, utan hoppas kunna arbeta
i landet under lång tid framöver.
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ifrån mat och hyra för de
69 barnen, till lärarlöner,
rent vatten och hälsoförsäkringar.

som några företag har valt att
stödja Great Andoh i stället
för att exempelvis skicka julkort”, säger Emelie Kanter .

Flera utmärkelser
För sina insatser blev Emilie
Kanter för ett år sedan korad
till Årets Göteborgare i Världen av Sveriges Radio Göteborg och av GöteborgsTidningen. I november fick
hon ta emot ett pris på 35 000
kronor som Årets ungdomscoach av Stockholm Rotary.
Emelie Kanter finns även
med på karriärsajten Shortcuts nya lista över de 50 mest
framstående entreprenörerna
under 36 år, som toppas av
Spotifygrundaren Daniel Ek.
Det är framför allt privatpersoner som bidrar till hennes verksamhet, medan företagen fortfarande i hög grad
lyser med sin frånvaro.
”Det är först nu i december

Vill köpa huset
I februari åker hon till Ghana
igen för att stanna i fyra
månader. Målet är att kunna
köpa huset där barnhemmet
drivs, alternativt köpa en
tomt för att bygga upp en
egen fastighet. Men för det
behövs ytterligare 500 000
kronor.
”För tillfället drivs barnhemmet i ett hus som jag hyr,
vilket skapar en osäkerhet
eftersom vi i praktiken kan bli
utkastade i morgon”, säger
hon.
”Målet under nästa år att
säkra barnhemmet och skolan för all framtid.”
JENNY HEDELIN
jenny.hedelin@di.se
08-573 652 16

