
Spiritueel/historisch tour programma 

Datum Activiteit/omschrijving Categorie Verblijf 

Vrijdag 

18 oktober 

Vertrek 

Vertrek en aankomst 

Algemeen Guesthouse 

Zaterdag 

19 oktober 

Opening Kwaku Festival Ghana 

Officiële opening, met genodigde gasten en verwelkoming van de delegatie uit Nederland en Suriname. Grand Opening 

with a Royal Durban, having the patrons dressed up with their cultural attire. 

Algemeen Guesthouse 

Zondag 

20 oktober 

Kwaku Festival Ghana 

Sunday Food Festival. A day of African Local Dishes, a cook-out. As entertainment there will be performances of 

underground artists. 

Additioneel: 

Lezing, debat, 

workshops 

Guesthouse 

Maandag 

21 oktober 

Kormantse 

We reizen af naar het gebied Kormantse (Central Region) en zullen hier vier dagen verblijven. Voor de middag staat op 

het programma een rondleiding door het dorp en in de avond een welkomst bijeenkomst met muziek, zang en dans. 

Gedurende ons verblijf in het gebied van Kormantse komen wij elke middag, na een afgelegd historisch bezienswaardig 

bezoek, bij elkaar o.l.v. Dr. Glenn Helberg (transculturele psychiatrie) Julien Zaalman Wintideskundige en bribiman en 

Kenneth Vers Babel (Afro theoloog/geestelijk verzorger). Het avondprogramma bestaat verder uit cultureel/spirituele 

activiteiten zoals zang, dans en/of drum o.l.v. de Afro-Surinaams culturele groep Pasensi Famiri, Tambu uit de Antillen 

(nog niet zeker) en diverse culturele groepen uit Ghana.  

 

Kakum Nationale Park 

Dit park is eerder bezocht door een delegatie bestaande uit Granmans uit Suriname. Ook komt er in dit park diverse 

geneeskrachtige planten voor die ook in Suriname te vinden zijn.  

Welke bladeren zijn goede pijnstillers? En welk schorssap werkt ontsmettend bij een geïnfecteerde snee? Aan de hand 

van een gids worden de antwoorden op deze vragen gegeven. 

Educatief, 

Spiritueel 

Beachressort 

Dinsdag 

22 oktober 

Cape Coast Castle en Elmina Castle 

Rondleiding en plengoffers bij deze twee bekendste en belangrijke forten, van waaruit duizenden tot slaafgemaakten 

maandenlang geketend werden in afwachting van hun verscheping naar onbekend land.  

Spiritueel Beachressort 

Woensdag 

23 oktober 

Assin Manso 

Deze rivier staat ook bekend als de slavenrivier of de laatste badplaats voordat de gevangen genomen Afrikaanse 

voorouders in Cape Coast Castle en Elmina Castle werden opgesloten. Na een dagenlange tocht door de jungle werd bij 

deze rivier halt gehouden en werden de gevangenen opgeknapt en geolied zodat zij zo goed mogelijk uit konden zien 

en daardoor bij verkoop zoveel mogelijk geld konden opbrengen. De zwakkeren en anderen die niet voor handel 

geschikt waren werden aan de oever van deze rivier vermoord. De roodkleurige gloed die de rivier soms heeft komt 

volgens de mondelinge overlevering van ouderen door het vele bloed dat bij de Assin Manso heeft gevloeid. Door 

middel van psoko psalm en bijbehorende liederen zullen we op gepaste wijze rouwen om de tragedie die zich bij deze 

rivier heeft afgespeeld.  

 

Spiritueel Beachressort 



Donderdag 

24 oktober 

Fort Amsterdam 

90% van de tot slaaf gemaakten die uit dit fort verhandeld zijn, zijn via Curaçao of in Suriname of in Jamaica terecht 

gekomen. Ter herdenking aan deze voorouders zal er in de ruïne van het fort een kabra pre gehouden worden. 

Spiritueel Beachressort 

Vrijdag 

25 oktober 

Naming Ceremony 

Volgens Akan traditionele religie is elk kind samengesteld uit drie delen: het lichaam en bloed van de moeder (mogya), 

de geestelijke vermogens van de vader (dyodyo of ontoro) en de akra/ziel die wordt geschonken door 

Twiaduampon/Keduampon, God almachtig. De naam van de akra van het kind, de zielsnaam, wordt bij de Akan volken 

gekoppeld aan de naam van de dag van geboorte. Er wordt bij het jonge kind een nipje water op de lippen gedaan om 

zo het goede te herkennen en na te streven. Het nipje bitter (alcohol) wordt toegediend zodat het leert onderscheid te 

maken tussen goed en kwaad. Er zal voor ons als terugkerende kinderen van Afrikaanse voorouders een naming 

ceremony worden gehouden. Daarbij wordt aan de deelnemers een Afrikaanse naam toegekend en wordt men 

opgenomen in een van de families van Kormantse en omstreken. De geschiedenis, het wapen en de positie van de 

desbetreffende familie wordt door de Queenmother of familyhead uitgelegd zoals dat hoort bij het volwaardig 

lidmaatschap van een familie clan. 

Spiritueel Guesthouse 

Zaterdag 

26 oktober 

Kwaku Festival Ghana 

Fashion show displaying the three different cultures, The Dutch, Ghanaian & Caribbean. Obsession Model Agency has 

shown interest to showcase. 

Additioneel: 

Lezing, debat, 

workshops 

Guesthouse 

Zondag 

27 oktober 

Kwaku Festival Ghana  

Comedy – Music – Magic Night. A night with street art & poetry etc. 

Additioneel: 

Lezing, debat, 

workshops 

Guesthouse 

Maandag 

28 oktober 

Accra City Tour 

 

W.E.B. Dubois Center 

Bezoek de W.E.B. Dubois-centrum in Accra, het thuis waar Dr. DuBois zijn laatste jaren doorbracht. 

 

Kwame Nkrumah Memorial Park 

Kwame Nkrumah Mausoleum, ook bekend als het Kwame Nkrumah Memorial Park, is de laatste rustplaats van de 

eerste president van Ghana. Het is opgedragen aan hem voor zijn buitengewone campagne om Ghana te bevrijden van 

het koloniale bewind op 6 maart 1957. 

 

Black Star Gate 

In 1957 leidde de Ghanese politicus en revolutionaire leider Kwame Nkrumah de Gold Coast, nu Ghana, naar zijn 

onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. Nkrumah werd de eerste premier en president van Ghana en om de 

hernieuwde autonomie van het land te vieren, gaf hij de opdracht tot de bouw van een groot openbaar plein. 

 

James Town Lighthouse 

Verken Ghana's oudste buitenwijk aan de kust van het centrum van Accra met een fascinerende geschiedenis en een 

levendige lokale gemeenschap. Geniet van het tragische verleden tot het kleurrijke heden en dompel jezelf onder in de 

Educatie Guesthouse 



lokale cultuur. Luister naar de vissers die liedjes zingen terwijl ze hun nestje repareren en kijk hoe vrouwen vis roken 

tussen spookachtige historische gebouwen. Er is een unieke diepte en intense geschiedenis in dit onvergetelijke deel 

van de stad! 

Dinsdag 

29 oktober 

Volta Region 

Boottocht naar diverse eilanden 

 Guesthouse 

Woensdag 

30 oktober 

Vrije invulling  Guesthouse 

Donderdag 

31 oktober 

Kumasi                                                                                                                                                     LET OP! OPTIONEEL 

Woongebied van de Ashanti’s en zetel van de koning van de Ashanti’s 

  

Vrijdag 

1 november 

Carnaval parade                                                                                                                                    LET OP! OPTIONEEL 

Culturele carnavals parade  

  

Zaterdag 

2 november 

Kwaku Festival Ghana – vertrek groep 

Tales of the land – storytelling by the fire side like Kweku Ananse, a band playing, possible drama series with poetry 

with Mr. Hammond 

Additioneel: 

Lezing, debat, 

workshops 

 

Zondag 

3 november 

Kwaku Festival Ghana                                                                                                                           LET OP! VERTREK DAG 

In de middag is er nog de mogelijkheid om het festival te bezoeken, voordat de groep terugkeert naar Nederland. 

Highlife Soup, a day with the family, local dishes, live band and celebrating the last day of the Festival. 

  

 


