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Y O U T H
S C H O O L    

 
  &  T R A V E L S

Wie kan deelnemen?

Ik ga dit onderzoek doen met jonge 
mensen die:

• Een Ghanese achtergrond hebben*.

• 15-25 jaar zijn.

• Enige ervaring hebben met reizen tussen 
Ghana en Europa.

• Naar school gaan of school hebben  
afgemaakt.

* ‘Ghanese achtergrond‘ betekent in dit project dat 
allebei je ouders geboren zijn in Ghana.

Voor meer informatie:

Als je geïnteresseerd bent om deel te  
nemen aan dit onderzoek of als je vragen 
hebt kan je contact met mij opnemen.

Ik ben een onderzoeker aan de Universiteit 
van Maastricht en ik doe de case studie in 
Antwerpen, Belgë, die in 2018-2019 wordt 
uitgevoerd.

Sarah Anschütz 
+32 487 01 22 23 
s.anschutz@maastrichtuniversity.nl 
 

Meer informatie over MO-TRAYL is te vinden 
op www.motrayl.com 

  

D E  L E V E N S  V A N
J O N G E  M E N S E N

   
T U S S E N

G H A N A  E N  E U R O P A



MO-TRAYL is een vijf-jarig project (2017-
2021) dat probeert te begrijpen hoe 
de levens van jonge mensen gevormd 
worden door het opgroeien tussen Ghana 
en Europa. 
 
Mijn onderzoek is onderdeel van dit  
project en richt zich op jonge mensen met 
een Ghanese achtergrond in Antwerpen, 
België. Ik onderzoek hoe jongeren het 
ervaren om op te groeien met connecties 
met meer dan één land. Dit omvat hoe de 
relaties van jongeren met familie en  
vrienden, hun onderwijs en keuzes na 
school beinvloedt worden door reizen 
naar en van Ghana. Om hier meer over te 
weten te komen luister ik naar de inzichten 
en verhalen van deze jongeren.

Waarom is jouw verhaal belangrijk?

Veel jonge mensen zijn onderdeel van 
families die tussen meer dan twee landen 
leven. Sommigen reizen naar Ghana 
voor hun studie, vakantie of om familie 
te bezoeken. Er is echter weinig bekend 
over de reizen van jonge mensen en hun 
verhuizingen naar een ander land. Toch 
nemen veel leerkrachten en beleidsmakers 
aan dat deze reizen slecht zijn voor hun 
onderwijs. Soms is reizen tijdens het 
schooljaar zelfs niet toegestaan.

Naast mijn onderzoek richten andere 
onderzoekers zich op de levens van 
jonge mensen van Ghanese afkomst in 
Nederland, Duitsland en Ghana. We hopen 
dat onze onderzoeksprojecten scholen 
en beleidsmakers zullen helpen om beter 
te begrijpen welke invloed internationale 
ervaringen hebben op de levens van jonge 
mensen.

Hoe kom ik meer te weten over jouw 
verhaal?

Ik wil graag met jongeren in gesprek gaan 
over hun reizen van en naar Ghana,  
relaties met familie en vrienden, onder-
wijs en wat ze van plan zijn om te doen 
na school. Ik zal ook tijd met ze door-
brengen om meer te weten te komen 
over hoe hun alledaagse leven eruit ziet.

Hoe zit het met jouw privacy?

Deelname aan dit onderzoek is altijd  
vrijwillig en je kan er elk moment  
uitstappen. Jouw naam en gegevens 
worden privé gehouden en niet met  
anderen gedeeld.


