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Father’s Home i Ghana  
...giver forældreløse børn og unge et sted at høre til

I Ghanas vestregion er hovedstaden Takoradi. 
Den ligger ved atlanterhavskysten og har ca ½ 
mio. indbyggere. Desværre bliver mange børn 
overladt til sig selv, og det er her institutionen 
Father’s Home gør et stort arbejde for at give 
forældreløse børn et nyt og værdigt liv.
Missionsforbundet har en partnerskabsaftale 
med Fathers Home, og vi har samarbejdet si-
den 2003 og har de senere år støttet dem med 
ca. ½ mio. kr. årligt.

”En god og ægte måde at tjene Gud, 
vores Far, på er, at 
tage sig af foræl-
dreløse børn…” 
Jak. 1,27

Father’s Home 
har brug for 
din forbøn og 
gave.

Du kan hjælpe

Du kan følge med i børnenes hverdag i Ghana 
på facebook.com/fathershome  
og på missionsforbundet.dk/ghana

Father’s Home er gennem årene vokset 
- i takt med at økonomien har givet 
mulighed for det. Ud over børnehjem-
met er det også blevet til en hønsefarm 
og et gartneri, som skal give både mad 
og penge til hjemmet. 

Father’s Home har også 
startet en skole for 2-4 
årige, hvor de skaber rammer-
ne for uddannelse i et trygt og kristent 
miljø for børn fra Father’s Home og 
nabolaget.

Børn, unge, høns, grøntsager og skole



Som forældreløs i Ghana er livet 
svært. Cirka to mio. børn lever på 
gaden - enten som forældreløse, 
forladte eller med syge forældre. 
Father’s Home vil give nogle af 
disse børn en fremtid - en ny 
familie og et sted at høre til.

Mere end 85 børn og unge er 
tilknyttet Father’s Home. De bor 
enten på børnehjemmet eller er 
i gang med en uddannelse på 
universiteter og skoler rundt i 
Ghana. 

De seneste år har flere af de 
unge færdiggjort deres uddannel-
se og er i gang med et voksenliv, 
hvor de klarer sig selv. De føler 
sig dog stadig som en del af fami-
lien Father’s Home. Det er her, de 
tager hjem til jul, og her de søger 
råd og vejledning.

Stephen kom til Father’s Home, 
da han var otte år. Han kom fra 
busstationen, hvor han boede 
med sin bed-
stemor. Her 
levede de af 
Stephens 
tiggeri 
blandt 
passa-
gererne. 
Han havde 
meget svær 
astma og fik tit 
anfald. På Father’s Home fik han 
den rette medicin, kom i skole 
og voksede op i trygge rammer. 
Stephen er 19 år, student og skal 
på universitetet. Han er en glad 
ung mand med masser af mod 
på livet og er meget taknemmelig 
over det liv og den fremtid, han 
har fået på Father’s Home.

En familie, et håb og en fremtid Favour på 
9 år er en 
pige med 
et godt hu-
mør. Som 
fireårig 
kom hun 

til Father’s 
Home, da 

hendes mor 
ikke kunne tage 

sig af hende. Father’s 
Home forsøgte at hjælpe moren til at 
beholde Favour ved at støtte hende 
med en læreplads som syerske. Des-
værre mistede moren og Favour deres 
lejlighed, så Favour flyttede ind på bør-
nehjemmet, mens moren boede ved 
forskellige venner. Da læretiden som 
syerske var overstået, rejste moren til 
sin hjemby, og siden har Favour ikke 
set hende. Precious på 2 år kom som 
spæd til børnehjemmet, da hendes 
forældre havde forladt hende. Desvær-
re kender man ikke mere til hendes 
historie. 

Paa Kwesi 
og Ashong 
har begge 
specielle 
behov, og på 
Father’s Home gør 
man en stor indsats 
for at udvikle deres færdigheder. De to 
drenge er bedste venner og støtter hin-
anden godt i 
hverda-
gen. 

Janet, Mathilda, Francisca og 
Agatha er mødre for de mindste børn 
på børnehjemmet. Giv dem et aner-

kendende nik, for rollen som mor er på 
fuldtid og døgnet rundt.

Douglas var et af 
de første børn på 
Father’s Home. 
Han blev uddan-
net ingeniør, og 
efter et par års 
arbejde fik han 

job som leder af 
farmen på Father’s 

Home. Desuden er han 
medlem af bestyrelsen.

Rosemund er daglig leder og bræn-
der for at hjælpe børn 
og unge videre 
i livet. Hun er 
også driv-
kraften bag 
den nye 
skole.

Francis Jackson fik som 25 årig et 
kald fra Gud om at blive far for de 
udsatte børn, der ingen andre har. 
Efter nogle år realiserede han dette, og 
i 2001 blev Father’s Home startet.


