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Kære missionsvenner i Det danske  

missionsforbund 
 

Nu vokser det igen i Ghana, og denne gang hand-

ler det om grøntsager.  

I løbet af de cirka 15 år, som vi i Det danske missionsforbund har arbejdet 

sammen med Father´s Home i Ghana, har vi set det vokse fra et lille hjem 

med 12 børn til en stor og stærk organisation med børnehjem, ungdoms-

hjem, uddannelsesprogrammer helt op til universitetsniveau og en velfunge-

rende hønsefarm til at bidrage til den daglige drift. Og Father´s Home vokser 

stadig.  

Man vil gerne blive så selvforsynende som muligt, og derfor lægges der pla-

ner om at udnytte den jord, som ligger ved børnehjemmet i Anto. Her vil 

man lave et grønsagsgartneri i forbindelse med hønsefarmen. Hønsene pro-

ducerer gødning - en ressource, som man gerne vil udnytte. Samtidig ejer 

Father´s Home et stykke jord på 2.220 kvadratmeter, som man vil bygge på 

længere ude i fremtiden, og der findes allerede brønde på grunden. Når der 

både er jord, vand og gødning, er gartneri en oplagt mulighed. Man har alle-

rede haft en køkkenhave på Anto, og de erfaringer vil man tage med ind i 

gartneri-projektet. De første grøntsager forventes sået i år. Gartneriet skal 

ledes af Douglas, som også leder Hønsefarmen, og som selv er vokset op på 

Father´s Home. 

Planen er at dyrke grøntsager til salg på det lokale marked og derved tjene 

penge til børnehjemmets drift. Det drejer sig om kål, gulerødder, salater og 

grøn peber. Desuden vil man dyrke tomater, auberginer og okra til hjem-

mets eget køkken. På den måde kan man styrke både økonomien og ernæ-

ringen. 

For at komme i gang med gartneriprojektet er der behov for at der investe-

res i tre ting: Vandingsanlæg, frø og konsulentbesøg til en samlet værdi af 

32.500 kr. Farther´s Home har brug for økonomisk hjælp, og gerne hurtigt, 

så man kan begynde at dyrke grøntsager i dette forår. Vi opfordrer derfor jer 

til at overveje, om I kan hjælpe med at sætte gang i dette spændende pro-

jekt ved at give et økonomisk bidrag.  

Tusind tak for jeres støtte, både i bøn og økonomisk! 

 

På vegne af Ghanaudvalget, 

Rikke Obasi 



 

April 2018 

 

Flere detaljer om projektet 
Du er også velkommen til at kontakte Rikke Obasi på rikkeoba-
si@gmail.com eller telefon 21828011, hvis du vil spørge om noget. 
 

 
 

Vandingsanlæg 

Der findes allerede to brønde på Anto, og det er fra disse brønde, at der 

skal pumpes vand til gartneriet. Det kræver at der indkøbes pumper, rør 

mm. til et vandingsanlæg, som kan forsyne afgrøderne med vand i det me-

get varme klima. Man har undersøgt markedet og fået et tilbud på et an-

læg til gartneriet, som man gerne vil tage imod. 

Frø 

Der skal indkøbes frø til de forskellige afgrøder. Det er meget vigtigt at der 

indkøbes kvalitetsfrø, så man kan opnå så gode afgrøder som muligt. 

Konsulentbesøg fra Danmark 

Planen er at sende Rikke Obasi ud for at bistå med vejledning i forbindelse 

med kompostering og dyrkning. Rikke er agronomuddannet med speciale i 

tropisk landbrug, og stiller sin viden til rådighed for projektet, både ved 

besøg og ved løbende samtaler via skype. Det første møde har allerede 

været afholdt. Rikke kender forholdene og medarbejderne i Ghana godt og 

håber at kunne rejse ud i løbet af forår eller sommer 2018.  

Kontoinformation 

Regnr. 2374 kontonr.  370 110 700 mrk. Ghana gartneri. 

Budget   

Vandingsanlæg med pumpe: 17.000 kr. 

Frø: 7.500 kr. 

Konsulentbesøg fra Danmark: 8000 kr. 

I alt: 32.500 kr. 
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