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WATER! 
Na jaren van onzekerheid is het dan eindelijk zover. 

Het is gelukt om op de Balungu-farm een goede 

waterbron te maken. Afgelopen maart werd er zwaar 

materieel ingezet nadat het traditioneel met de hand 

pulsen van een bron geen resultaat had opgeleverd. In 

enkele dagen was het kunstje gepiept 

en was er water. 
  

Al lange tijd stond een nieuwe 

waterbron op de wensenlijst van de 

mensen van Balungu. Tot op heden 

onbrak het aan financiële middelen en 

zagen de farmwerkers ook geen andere 

mogelijkheid dan water aan te voeren 

via grote kunststof tanks.. Met behulp 

van een ezelskar werd het vervolgens dagelijks in de 

vroege ochtend verspreid over het beplantte gedeelte van 

de farm. Nu er een goede 

waterbron is kost de 

aanvoer van water geen 

geld meer en zijn alle 

drempels weg om de jonge 

aanplant veelvuldig van 

water te voorzien. Het 

beplantte gedeelte van de 

farm zal nu uitgebreid 

kunnen worden en het 

percentage uitval zal snel 

afnemen.  

 

Expeditie naar Santiago 
Sportieve actie voor het goede doel 

Giena Janssen heeft in de laatste jaren een passie voor 

Ghana gekregen. De Sevenumse ging al 2 keer met 

Vrienden van Christopher (VvC) naar Ghana. Een 

andere grote passie van Giena is lange afstand fietsen. 

Ze ging in 2004 met de fiets naar Santiago de 

Compostella. En dat gaat ze nu nog een keer doen! 

Combineer de 2 passies en je hebt een schitterende 

uitdaging met een goed doel!   

“Een tocht als deze is een geweldige en intensieve 

ervaring” volgens Giena. Reeds twee keer heeft zij met 

haar reisgenote door omstandigheden de reis moeten 

uitstellen. Maar de sportievelingen gaan uit van het 

spreekwoord: 3 keer is scheepsrecht. 

 

Giena heeft er voor gekozen om aan haar fietstocht een 

extra doel te verbinden; De Balungu-farm die vanuit VvC 

al jaren wordt gesteund. Giena heeft de farm gezien en 

heeft ook ervaren wat er met een samenleving gebeurt als 

verwoestijning grip krijgt op het land. “Voor de bevolking 

zijn de gevolgen rampzalig. Er is grote droogte en in de 

brandende zon is het moeilijk om gewassen te verbouwen. 

De Balungu-farm is een goede manier 

om te zorgen dat de landbouwers weer 

kansen en mogelijkheden krijgen. Dat 

ze leren hoe belangrijk bomen zijn en 

wat die kunnen betekenen voor de 

landbouw. Ik grijp de fietstocht aan om 

geld in te zamelen voor het project 

zodat de farmers op het project, nu dat 

ze water hebben, ook een goede 

doorstart kunnen maken” 

Volgens veel experts is augustus / september de beste tijd 

van het jaar en uitstekend geschikt om naar Spanje te 

fietsen. Vandaar dat voor deze periode in het jaar gekozen 

is. Daarnaast heeft Giena veel getraind. In aanloop naar 

deze reis maakte ze vele fietstochten. “Met zo’n 

voorbereiding moet zo’n fietstocht uitvoerbaar zijn.  

Zoals de planning nu ligt, vertrekken we op 21 Augustus 

vanuit Leek en Sevenum voor de reis naar Santiago de 

Compostela. We ontmoeten elkaar in Haarlem en 

gaan vandaar samen naar het einddoel in Spanje”.  

Op internet zijn de belevenissen van de 2 sportievelingen 

te volgen: www.santiago.4id.nl. Ook wordt daar uitgelegd 

hoe u de sponsordoelen kun steunen. 

 

Op de foto: Giena (links) en reisgenote Corrie Feenstra. 
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Van land tot Land 
Voedsel voor scholieren 

Twee jaar geleden is er een initiatief op gestart met de 

naam 121 (one to one). 121 betekent dat er een 1 op 1-

relatie ontstaat tussen 2 landen van ongeveer dezelfde 

grootte. Doel van het project is dat de 

landen voorbeeldprojecten maken die 

over genomen kunnen worden door 

anderen. Nederland is op deze wijze 

gekoppeld aan Ghana en gestart met 

een voedselprogramma met de naam: 

SIGN; Schoolfeeding Initiative Ghana-

Netherlands. 
 

De Ghanese en de Nederlandse overheid 

hebben, in samenwerking met andere 

instanties, een programma voor 

schoolmaaltijden opgezet. Er zijn 

meerdere doelen bij het project maar de 

belangrijkste zijn:   

- de schoolmaaltijden worden volledig 

samen-gesteld uit producten van door 

lokale boeren. Hierdoor wordt de 

economie van het land gestimuleerd 

- het schoolbezoek zal toenemen, vooral ook onder 

meisjes. Men verwacht dat armoede en honger minder 

zullen worden, evenals de kindersterfte. 

 

In september 2005 is een proefproject gestart en de 

bedoeling is dat in 2010 1.000.000 schoolkinderen bereikt 

worden. In 2015 moet het project zonder steun verder 

kunnen gaan. Via het Holland-Ghana-platform volgt VvC 

dit initiatief nauwlettend zodat ook onze counterparts 

kunnen aansluiten bij de initiatieven. 

 

Franz Zemp komt  
Zwitserse pionier te gast 

 

Half september komt de in Ghana woonachtige 

Zwitser Frans Zemp naar Nederland. Dit is 

vermeldenswaardig omdat Franz ons al meerdere 

malen adviseerde. Zijn nuchtere boeren benadering en 

zijn scherpe maatschappijkritische blik zorgen er voor 

dat je tijdens ontmoetingen tussen beelden van een 

troosteloze bittere realiteit en een visie van volop 

mogelijkheden en kansen op en neer wordt geslingerd. 

 

Franz Zemp is een Zwitserse boerenzoon die in zijn jonge 

jaren als ontwikkelingswerker Naar Ghana vertrok. Ruim 

25 jaar later woont Franz er nog steeds. Hij is met een 

Ghanese getrouwd en hij heeft zijn eigen boerderij in 

Nasia, ten zuiden van Bolgatanga. Franz doet nog steeds 

veel goed werk; hij is lid van het Ghana Holland Platform 

en hij is een bron van informatie voor alle Nederlandse 

groepen die aangesloten zijn bij het platform.. 

 

Als zijn agenda het toelaat proberen we Franz te verleiden 

om in Sevenum zijn visie voor een breder publiek uit de 

doeken te doen. Als dat lukt dan informeren we u tijdig. 

Maasbrese doet 

onderzoek in Ghana 
VvC als bron van inspiratie 

 

5 studentes van de Fontys 

Hogeschool Verpleegkunde in 

Eindhoven hebben in het kader 

van hun afstuderen onderzoek 

gedaan naar HIV-overdracht 

van moeder op kind in Ghana. 

Om onderzoek te kunnen doen 

kwam een van hen, Mariet 

Grubben uit Maasbree, cultuur 

snuiven tijdens de presentatie 

van het reisgezelschap van VvC 

in maart jl. 
 

Vlnr:  Mariet Grubben, Pauline 

Emmerik, Linda van Belkom, 

Carolien Crommentuijn, Marieke 

van den Berg 

 

Mariet stuurde de volgende bijdrage voor deze 

nieuwsbrief; “Een goede verbreding van onze kennis over 

de Ghanese cultuur is tot stand gekomen door het 

bezoeken van de presentatie ‘Pindasoep uit de Peelstreek’. 

De presentatie was erg verhelderend. We kregen een beeld 

van de positie van de vrouw in de maatschappij en een 

beeld van het land Ghana! De mensen zijn vriendelijk en 

tijd is minder belangrijk. Dit hebben we mee kunnen 

nemen in ons afstudeerproject; PMTCT (Prevention of 

Mother To Child Transmission of HIV) in Ghana.  

 

In Ghana is 3,1% van de bevolking besmet met het HIV-

virus. 15% hiervan betreft kinderen onder de 1 jaar. Deze 

kinderen zijn met het HIV-virus geboren. Het virus is dan 

overgedragen voor, tijdens of na de bevalling. Om de kans 

op HIV-overdracht te verkleinen is er een 

preventieprogramma ‘PMTCT’ opgericht. Dit houdt in dat 

er een HIV-test wordt gedaan bij de zwangere. Als de test 

positief is komt de zwangere en de pasgeborene in 

aanmerking voor een gift Nevirapine (aidsremmer). Daar-

na wordt de vrouw begeleid in de borstvoedings-periode, 

om HIV overdracht te voorkomen. Met deze maatregelen 

kan de kans op HIV-transmissie van moeder op kind met 

50% afnemen. Het probleem is dat er niet in alle klinieken 

gewerkt wordt met het PMTCT-programma omdat het 

onvoldoende bekend is. Deze maand vertrekken we zelf 

naar Ghana voor een stage in het Holy Family Hospital te 

Berekum. We kijken er naar uit om beelden die we vanuit 

de presentatie hebben meegekregen daar te zien!” 

 

Als ruil voor de bijdrage in deze nieuwsbrief hebben de 

studenten filmmateriaal van de presentatie mogen lenen 

bij een presentatie op school. Een filmpje met veelal blije 

gezonde kinderen.. Zij zijn immers de toekomst van het 

land. Daarbij zal het PMTCT project hopelijk positief 

kunnen bijdragen.  

 

 


