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Een leerzaam schoolvoedselseizoen 
Gezien zijn leeftijd trekt Pater Frans Meddens zich langzaam terug uit het 
schoolvoedselproject in Ghana. Maar het programma gaat door. Dankzij de input van de 
Stichting Vrienden van Christopher en een groep vrienden van Pater Meddens. 

 

 
 
Tijdens de Ghana-picknick in mei is al in hoofdlijnen 
een aantal ontwikkelingen geschetst rond het 
schoolvoedselprogramma in Ghana. Zo wordt nu 
afgestemd hoe het Experimental Schoolfeeding 
Program in de toekomst door kan gaan met een 
duurzamer karakter, samen met Frans Zemp, de 
schoolbesturen en partners uit het netwerk van Pater 
Meddens. Voor dit duurzamer karakter is het 
noodzakelijk dat het project op termijn volledig in 
Ghanese handen overgaat, zodat het programma 
minder afhankelijk is van Frans Zemp. In de afgelopen 
maanden hebben we ervaren dat overdracht van het 
project een leerzaam traject is.  
Op de basisschool in Yebongo, met 550 leerlingen de 
grootste van de drie scholen, kunnen we terugkijken op 
een goed schoolvoedselseizoen. Tussen maart en 
augustus is er voedsel verstrekt  zonder dat Frans 
Zemp zich met de uitvoering bezig hoefde te houden. 
Belangrijkste succesfactor is de lokale betrokkenheid 
onder aanvoering van een zeer bevlogen schoolhoofd 
en een betrokken chief. 
Op de basisscholen van Nabango (220 leerlingen) en 
Zangua (180 leerlingen) bleek deze betrokkenheid 
minder te zijn. De verstrekking van het voedsel kwam in 
de hongerperiode later op gang. Doordat Frans Zemp  
 

 
minder actief was ontstond er onbegrip. Een aantal van 
de ouders reageerden met ‘als de Westerlingen graag 
willen dat onze kinderen naar school gaan, dan moeten  
zij ook maar volledig voor de maaltijden zorgen’. 
Uiteindelijk is ook in Nabango de voedselverstrekking 
prima verlopen. 
Wij kijken uit naar de evaluatie die we binnenkort van 
Frans Zemp verwachten. Uiteraard zullen we met Frans 
bespreken hoe onze strategie in het volgende 
schoolvoedselseizoen moet zijn. Wat kunnen we leren 
van voorgaande seizoenen? Kunnen we het draagvlak 
op de scholen van Nabango en Zangua vergroten?  En 
hebben wij (of Frans Zemp) daar een rol in? Wat 
kunnen wij leren van de successen? 
 
Een reële optie is dat we op zoek gaan naar een 
Ghanese projectpartner die bij kan dragen aan 
continuïteit. De eerste gesprekken worden al gevoerd. 
Wellicht kent deze projectpartner scholen waar 
behoefte, draagvlak en werklust is om een succesvol 
schoolvoedselproject op te zetten. In de volgende 
Rondzendbrief die rond Kerstmis verschijnt hoort u hier 
meer over. 
 
Peter Nellen 
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De tuin van Pater Frans 
 
Pater Frans is aan het tuinieren geslagen. 
In een hoek op het terrein van Zorgcentrum 
Sint Elisabeth staat een plantentafel van 
drieënhalve vierkante meter waarop hij een 
Afrikaans systeem hanteert. 
 
Op de Afrikaanse savanne, waar huishoudens 
de beschikking hebben over een put met een 
beperkte voorraad water, wordt gebruik 
gemaakt van mulching. Op de bodem wordt 
een laag mulch aangebracht, bestaande uit 
organische stof. Gras of plantenresten uit het 
wild of overgebleven van het vorige seizoen. 
Deze laag organische stof verbetert niet alleen 
de bodemstructuur en de vruchtbaarheid, het 
verhindert vooral het verdampen van het 
water. Hierdoor kan met eenzelfde 
hoeveelheid water een groter oppervlakte 
bebouwd worden. 
“Dit systeem moet ook de mensen in Ghana 

geleerd worden”, vindt Pater Frans. Zelf heeft hij deze zomer op zijn eigen tuintje volop 
geëxperimenteerd met dit systeem. Doordat het een droge zomer wordt, heeft hij gemerkt 
dat hij water bespaart. Maar hij heeft ook ervaren dat onkruid zich veel gemakkelijker laat 
verwijderen, omdat de bovengrond los is. En waar hij veel hobby in heeft, is het bewaren 
van zaden voor het volgend seizoen. “Want van zaden die je koopt, weet je niet wat erin 
zit”, verklaart hij. 
 

De aardbeiplanten staan er nu kaal bij. Een 
laatste cherrytomaatje hangt lichtrood aan een 
struik. Er groeit bieslook, tijm en basilicum. Twee 
tot drie keer per dag ging hij er deze zomer heen. 
“Dan heb ik wat om handen. Ik leefde helemaal 
op.” 
Volgens Pater Frans zijn we onder druk van de 
economie doorgeschoten naar een te technische 
manier van voedselproductie. “Via lucht, via 
water, via de grond… Van alle kanten worden we 
bedreigd.” Toch merkt Pater Frans dat er een 
maatschappelijke omslag is. We groeien weer 
naar de natuur. Hij tuiniert daarom op een volledig 
natuurlijke manier en plukte er elke dag iets 
eetbaars uit, “om al het technische op mijn bord te 
compenseren.” Indachtig de wijze les van 
Hippocrates: ‘Laat voedsel uw medicijn zijn en uw 
medicijn uw voedsel’.  
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KBO 
Samen met Paul Duynstee heeft Pater Frans meerdere succesvolle bijeenkomsten 
georganiseerd voor de KBO. Het levert niet alleen financieel iets op, maar we krijgen ook 
aandacht voor ons project en kweken bewustzijn bij een grote groep mensen. 
Er staan binnenkort nog enkele bijeenkomsten op het programma. Op 5 november in 
Helden en op de kerstmarkt in Haelen. Wilt u dat we ook bij uw organisatie of vereniging 
langskomen voor een presentatie? Bel dan even met Paul Duynstee: 06-33812528  
 

Kuku Somo 

 

Als schrijver van deze nieuwsbrief ben ik nog nooit in Ghana geweest. Ik geniet volop van de verhalen van 

Pater Frans. 

Wel heb ik enige Afrika ervaring opgedaan. Tijdens mijn afstudeeropdracht op de redactie van de Cape Argus 

in Kaapstad kreeg ik de gelegenheid plekken te bezoeken als blindenscholen en gevangenissen. Ik raakte 

bevriend met straatmuzikanten die me de townships van binnenuit lieten zien en reed met een roze 

Volkswagen kever naar Windhoek in Namibië. 

Inmiddels ben ik getrouwd en heb twee zonen, maar Afrika vergeet ik niet, al was het maar omdat beide 

kinderen uit Afrika komen. De oudste komt uit Ethiopië. Een land waar ik nog steeds bij betrokken ben via de 

stichting Lalibela. Misschien dat ik daar volgend jaar weer heen ga. 

De jongste zoon komt uit Kenia. Voor de adoptieprocedure moesten we acht maanden in Kenia verblijven. Het 

was een prachtige tijd. Ik heb ook daar volop de gelegenheid benut om het platteland te bezoeken. Daar heb ik 

inmiddels een aantal contacten gelegd, waarmee ik, samen met mijn broer, een eigen stichting ben begonnen. 

Met de Stichting Kuku Somo willen we de kennis van met name de kleine boeren op het platteland verbeteren.  

In oktober ga ik er weer een week terug. Voorafgaand aan een bezoek aan Oeganda waar ik met een groep 

internationale landbouwjournalisten door Agriterra word rondgeleid langs kleine boeren en coöperaties. 

Dat kan niet anders dan een interessante reis worden. Als landbouwjournalist probeer ik me steeds meer in 

Afrika te specialiseren. Het westen van Afrika heb ik nog niet gezien. Maar komt er tijd van leven, dan kom ik 

zeker in Ghana. 

 

Marc van der Sterren 

 
www.kukusomo.nl  
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Donaties 
Het schoolvoedselprogramma zoekt continuïteit. We zijn u allen zeer dankbaar voor de 
spaarpotjes, maar zijn meer gediend met een regelmatiger donatie. Daarom zouden we 
het op prijs stellen als we van u een kleine maandelijkse donatie mogen ontvangen. Vijf 
euro bijvoorbeeld. Minder mag natuurlijk ook. Het eenvoudigst is dit door ons te 
machtigen. Dit kan door onderstaande machtiging in te vullen en te versturen naar Paul 
Duynstee. Per e-mail: p.i.m.duynstee@online.nl of per post: Andreashof 19, 6074 GG 
Melick. 
Het stopzetten kan te allen tijden per post, email of telefoon: 06-33812528. 
 
 
 
. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---�-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Paul Duynstee 
om per ……………….. (datum) van zijn/haar ondergenoemde bankrekening 
€……………….(bedrag) af te schrijven als donatie voor het schoolvoedselprogramma 
 
Bankrekeningnummer: ……………….…………………………………. 
Naam en voorletters: ………………….………………………………. 
Adres: ………………………………………………….. 
Postcode en plaats: ………………………………………………….. 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met deze machtiging  
 
Datum……………………………………… Handtekening……………………………… 


