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Ghana er et land i Afrika. Det er over 
fem gange så stort som Danmark. Jeg 
har været i Ghana sammen med UNICEF 
for at besøge nogle af børnene i landet.

Born- i ghana
4

i ghana

Har du hørt om UNICEF?
Hvad kan du fortælle?

hvad med dig



Ghana er et land i Afrika. Det er over 
fem gange så stort som Danmark. Jeg 
har været i Ghana sammen med UNICEF 
for at besøge nogle af børnene i landet.
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Har du venner, som ikke 
er født i Danmark? Har 
du afrikanske venner?

hvad med dig

Jeg lander i hovedstaden 
i Ghana. Den hedder 
Accra. Det er en stor by 
fuld af liv og larm. Der 
er folk overalt. Det er 
som om, de aldrig sover. 
Busserne er proppede, 
og jeg så en taxa, som 
var fyldt med geder i 
stedet for mennesker. 
Kvinderne bærer deres 
varer på hovedet, mens 
babyerne hænger og 
sover på deres ryg. Det 
ser fl ot ud.
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�Jeg besøger en skole, hvor skole
gården er dækket af rød jord, som 
man kan tegne i med en pind.  
Pigerne leger spejldans i frikvar
teret og hopper lynhurtigt rundt  
i en firkant med bare fødder. 

skolen
Bornene i-
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Når børnene skal spise, kommer 
nogle kvinder hen i skolegården 
med mad, som de sælger billigt 
fra små boder. Det er ris med grøn
sagssovs, og det er sundt og godt. 
Til dessert spiser de appelsiner.

Leger piger og drenge 
sammen i din skole? 
Hvad spiser du til frokost?

hvad med dig
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landsBYen

I landsbyerne er der runde ler
hytter med stråtag. Jeg har set den 
slags hytter i TV, siden jeg var en 
lille dreng, og jeg har altid ønsket 
mig at se dem i virkeligheden. 

sankt gaBriel
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Hver familie har sin lille klynge 
af hytter med en mur omkring, 
som ligger tæt op ad den næste 
klynge af hytter. Og sådan bliver 
det til en landsby. 
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På pladsen mellem 
hytterne arbejder 
pigerne og kvinderne. 
De laver mad, vasker 
tøj, passer børn og 
fl etter hinandens hår 
i fl otte frisurer. 

Synes du landsbyen 
ser hyggelig ud? 

hvad med dig
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Man skal altid besøge høvdingen, 
før man går rundt i en landsby. 
Han skal give tilladelse. Inde i 
hans lerhytte er der nogle små 
gedekid og to gokkende høns. 
Der sidder seks, syv gamle mænd 

langs væggen, og på en forhøjning 
hviler en meget gammel mand på et 
dyreskind. Det er høvdingen. Alle 
kigger på mig, inden de begynder at 
klappe langsomt i hænderne, mens 
de siger ”naaaar, naaaar”. 

martin Besoger-

en hovding-
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Og sådan bliver jeg budt 
velkommen. En gammel 
mand i lang grøn kjortel 
kommer hen til mig. Han 
begynder at slå på en 
tromme, han har under 
armen. Han kaldes ”Den 
talende tromme”, og når 
han spiller, kommer folk 
løbende til.

Kunne du tænke dig at 
spille på trommer i skolen? 
Spørg din lærer om du må.

hvad med dig
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Har du været på hospitalet? 
Er du blevet vaccineret?

hvad med dig
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Zogg - en lille klinik  
pa landet
.

Jeg hører skrig og skrål fra en 
masse babyer og går nærmere for 
at se, hvad der sker. Jeg møder en 
kvinde, der hedder Shitzu. Hun er 
sygeplejerske og jordemoder og  
har en lille klinik langt ude på  
landet. Hun hjælper kvinderne 
med at føde, og så vaccinerer hun 
alle børnene, så de ikke bliver 
syge. Det gør ondt at blive stukket, 
men det er bedre end at blive syg.



En af de største byer i Ghana 
hedder Tamale. Her er der 
marked hver eneste dag. I 
stedet for butikker er der små 
boder. Man kan købe grillede 
oksespyd, trommesæt, koldt 
vand i plastikposer, hud fra 
køerne og meget andet. 

i tamale
pa marked
.
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Jeg møder en dreng, der sælger pinde 
fra et særligt træ. Når han tygger 
på pinden, renser han sine tænder. 
Så behøver han ikke en tandbørste.

21

Husker du at børste tænder hver dag?

hvad med dig



Fiskerne
I udkanten af Accra bor der en 
masse fiskere i huse helt ned til 
stranden. Deres fiskerbåde er 
utrolig smukke, og de er malet i 

mange flotte farver. Når fiskerne 
kommer i land efter en tur på 
havet, må de hjælpe hinanden 
med at få bådene op på stranden. 

ved havet
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24 Kvinderne griller fiskene  
og sælger dem på markedet. 
Børnene hjælper til, og der 
er ikke mange af dem, der 
går i skole.

Kan du lide at spise fisk? 
Har du prøvet at fiske?

hvad med dig
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På et børnehjem i Accra møder jeg 
en stor fl ok livlige børn. De har ingen 
familie, og så er det godt, at de har 
hinanden. Børnene er ikke ret gamle,
men de skal alligevel hjælpe de 
voksne med at vaske tøj og lave mad. 

Jeg har aldrig før set børn på fi re
fem år vaske tøj med vand og sæbe 
i en stor balje, men det kan de altså 
godt. Jeg bliver glad, da en gammel 
dame fortæller, at den lille pige 
snart får en ny familie at bo hos.
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På et børnehjem i Accra møder jeg 

osU
BornehJemmet-BornehJemmet

Har du prøvet at undvære din mor og far? 
Synes du, at det er synd for børnene?

hvad med dig



hestedrengene   
  i accra
De sidste børn, jeg besøger, inden 
jeg rejser hjem til Danmark, er 
hestedrengene fra Accra. De bor 
det meste af deres liv i nogle små 
huse, der ligger lige op ad en stor 
stald. 
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Det er ikke drengene, der ejer hestene, de passer 
dem bare. Men de går også i skole, så de har meget 
at se til. Drengene elsker hestene, og selvom det er 
hårdt arbejde, har de også mange glæder sammen.

Er du bange for heste? Har du 
husdyr, som du skal passe?

hvad med dig



Jeg er meget glad for, at jeg sammen 
med UNICEF igen har fået lov til at 
komme på en rejse til et land, der 
er meget forskelligt fra Danmark. 
Nu har jeg både besøgt Laos i Asien 
og Ghana i Afrika, og selvom der er 
mange forskelle fra Danmark til de to 
lande, så er børnene alligevel meget 

ens. Ghanesiske børn kan lide at lege 
ligesom jer, og de kan lide at lære 
noget nyt. De vil gerne være venner 
med hinanden og have en god familie, 
der passer på dem. De er nysgerrige 
og glade, fjollede og pjattede, præcis 
som I er på trods af, at de lever i et af 
verdens fattigste lande.
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hJem igen
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Og ligesom i Laos er der i Ghana 
mere tid til familien, end der er i 
Danmark. Vi bliver ofte sure her
hjemme, fordi vi har for travlt og 
bliver stressede, men det oplevede 
jeg ikke i Ghana, og det gjorde mig 
faktisk lidt misundelig.

Nu håber jeg, at I synes, det har 
været spændende at høre om livet 
i Ghana, og hvis I vil lære mere, så 
er det bare af sted til biblioteket.er det bare af sted til biblioteket.

Hvad synes du om livet i Ghana? 
Kunne du tænke dig at bytte?

hvad med dig
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Kan du gå mange kilometer 
med et fad appelsiner på hovedet? 

Kan du ride galop uden saddel?

Kan du bære din lillebror 
i et stykke stof på ryggen?

Det kan børnene i Ghana.
Det fortæller Martin Keller om i denne bog.
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