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Verslag Picknick 
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Beste Ghana Vrienden,  
 
Het totaal is meer dan de som der delen. De 
jaarlijkse picknick betekent voor Pater Meddens dan 
ook een viering van het samenzijn. Een samenzijn 
dat wereldwijd aan kracht wint. Want één stukje van 
een legpuzzel stelt weinig voor, zo hield hij de 
ongeveer 40 gasten in Nunhem voor. Hoe anders is 
dat als de puzzel compleet is. 
De gasten kregen een uitleg over de actualiteit rond 
ontwikkelings-samenwerking. Met een powerpoint-
presentatie maakte Peter Nellen aanschouwelijk dat 
het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is 
gehalveerd en dat de wereldeconomie zich 
voornamelijk afspeelt buiten de westerse wereld: 
60% van de wereldeconomie vindt plaats in Azië, 
Afrika en Latijns Amerika. 
 

 
Nu in Den Haag de ontwikkelings-samenwerking ter 
discussie staat, neemt Peter Nellen de gelegenheid 
te baat om met een mooie powerpoint-presentatie 
aanschouwelijk te maken. Wat dit betekent voor het 
Experimental Schoolfeeding Program ? 
Om met de conclusie te beginnen: Alle steun blijft 
van levensbelang. Een continue geldstroom dus 
ook. Onderzocht dient te worden hoe die stroom op 
gang gebracht kan worden. 
Er verandert immers veel in deze wereld. Liliane 
Ploumen, onze Minister voor Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking, maakt onderscheid 
in drie type relaties met landen: hulprelaties, 
overgangsrelaties en handelsrelaties. Ghana is een 
overgangsrelatie en kan dus profiteren van de twee 

potjes die Ploumen ter beschikking heeft: Hulp & 
Handel.  
Met de huidige crisis en het crisis-kabinet verliest 
ontwikkelings-samenwerking echter aan populariteit 
en dus ook aan geld, hield Peter de zaal voor. Toch 
blijft 90 procent van de Nederlanders voorstander 
van hulp aan ontwikkelingslanden. En het zijn dan 
vooral de particuliere initiatieven die geliefd zijn. 
Dus er is wel degelijk goed nieuws te melden. Het 
aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is 
gehalveerd, wist Peter. En de vraag naar energie, 
voedsel en water nemen toe.  

 
En dat sluit aan bij het praatje van Marc van der 
Sterren. Volgens hem is ook die laatste opmerking 
goed nieuws. De vraag naar voedsel neemt toe. En 
zo lang dit maar geproduceerd kan worden, is dit 
positief. Zo valt er immers geld te verdienen en een 
bestaan op te bouwen met het verbouwen van 
voedsel. 

 
En dit kan. De productie kan best omhoog, vooral 
op de plaatsen waar de vraag naar voedsel 
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toeneemt. Met een beetje meer kennis kunnen veel 
boeren meer dan hun eigen kostje produceren. 
Wanneer zij in staat zijn die meerproductie op de 
plek te krijgen waar er vraag naar is, ontstaat er 
vanzelf een markt.  
Kennis is de sleutel. Kennis van landbouwproductie, 
maar ook van logistiek, verwerking, markt en 
handel. Wanneer zo een bloeiend platteland 
ontstaat, wordt de behoefte kleiner om naar de stad 
te trekken, waar veel boeren op een beter leven 
hopen, maar waar hen juist een bestaan in de 
marge rest. 

 
Pater Frans Meddens gaf zijn visie over de nieuwe 
paus. Voor het eerst in 835 jaar is er een Paus die 
naar Franciscus is genoemd. Eindelijk is er een 
paus die zegt: ‘Ik ben er voor de armen’. Een man 
die uitblinkt in eenvoud. Namens de groep heeft 
Frans hem een felicitatie gestuurd.  
Volgend jaar viert pater Frans zijn zestigjarig 
priesterschap. “Dan gaan we de Ghanese bisschop 
uitnodigen die een lijntje met de Paus heeft”, sprak 
hij.  
 
Jan Snel vertoonde een film met Franz Zemp die liet 
zien hoe het school-voedselprogramma op een 
school in Yedongo in de praktijk verloopt. Op deze 
manier worden zo’n 900 kinderen geholpen. Pater 
Frans gaf te kennen op duurzaamheid te hopen en 
dat kan volgens hem wanneer de bisschop 
meedoet. Zijn hoop is daarom gevestigd op de 
komst van de bisschop tijdens zijn feest van het 
komend jaar. 

 
Franz Zemp schoolfeedingproject  

Paul Duynstee, de penningmeester, toonde nog een 

overzicht van de inkomsten van de aanloop naar de 
picknick die € 2.800,00 heeft opgebracht. “Een klein 
aantal mensen met een hart voor Ghana hebben 
dus in korte tijd al ruim een derde van de 7.000 euro 
bijeen gebracht.” 
Maar een derde is nog lang niet genoeg. Pater 
Frans doet de suggestie om bij een familiefeest een 
collectebus neer te zetten. Of een gift te vragen 
voor het schoolvoedselprogramma in plaats van 
cadeaus. “En loop eens een winkel binnen met de 
vraag: Hebben jullie al een project? Zo niet, zet dan 
een collectebus op de balie.” 
We danken u voor uw komst. Dankzij u was het een 
mooie middag. 
 
Namens de sprekers, 
 
Pater Frans Meddens 

 
 
U ontvangt deze Rondzendbrief per post, omdat wij van u 
geen emailadres hebben of een onjuist emailadres. Wilt u 
in dit geval uw (nieuwe) emailadres sturen naar: 
jjvdbroek@kpnmail.nl , samen met uw naamgegevens, 
uw adres, postcode en woonplaats. 
Om kosten en papier te sparen, willen we u vragen om 
hier – zo mogelijk – gevolg aan te geven. 

 
De spaarpotjes zijn gevonden, met dank aan de vinder 

 
 
Het schoolfeedingteam 

 
Jan vd Broek, secretaris; Peter Nellen, voorzitter;  Paul 

Duynstee, spaarpotjes; Marc vd Sterren, 
nieuwsbrieven; Pater Meddens, oprichter-inspirator 

 
 
 
Lezing over het werk van Pater Meddens 
 
Pater Meddens wil graag een boeiende middag of 
avond verzorgen over zijn werk in Ghana voor bijv. 
de Katholieke Bond voor Ouderen. Indien u in uw 
eigen woonplaats een KBO-afdeling heeft, informeer 
de bestuursleden dan over deze mogelijkheid.  
U kunt ook het adres van het secretariaat van de 
KBO-afdeling in uw woonplaats doorgeven aan Paul 

Duynstee via  p.i.m.duynstee@online.nl   
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