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November 2015 

Beste Ghanavrienden, 
 
“ Een terugblik” in vogelvlucht over ruim 50 jaren. 
 
In 1964 is het allemaal begonnen: dan reizen mijn moeder en ik op uitnodiging naar 
Takoradi aan de kust van Ghana en naar Navrongo in het noorden van Ghana.  
Daaruit volgt dat zoon Pater Frans op contract in augustus 1966 naar het 
missiebisdom Navrongo vertrekt – dan nog voor 99% onder leiding van de Witte 
Paters -, “uitgeleend” als priester-hulp-missionaris door het bisdom Roermond. 
Samen met 35 andere priesters uit de overige Nederlandse bisdommen vormden wij 
een soort club van hulptroepen onder de naam Fidei Donum Priesters (Geschenk 
van het Geloof). Wij waren hier in Nederland min of meer “ te veel”, want allemaal na 
de priesterwijding benoemd voor het Middelbaar Katholiek Onderwijs, als 
godsdienstleraar. Tegelijkertijd is er dan in de Missielanden, “het front” van het zich 
steeds meer en steeds sneller uitbreidende “Rijk Gods” een groot tekort aan 
personeel. 
Want de doelstelling om ook daar te komen tot een eigen –zelfstandige-inlandse 
clerus, zoals in Europa en Noord-Amerika (de eigen “thuislanden” van 
missionarissen en zendelingen) begint dan pas en heel langzaam tot stand te komen 
en dat wereldwijd (alle “arme” landen, de derde 
wereld, zeg maar de rest van de wereld). We 
zijn dan medio 20e eeuw. Nu, een halve eeuw 
later is deze toestand totaal omgekeerd. Hier 
een schrijnend tekort en ginds zoveel 
roepingen, dat de opleidingsinstituten letterlijk 
uitpuilen!  
Wie hiervan het best op de hoogte was en zich 
het meest bewust was, is Paus Pius XII en hij 
komt in actie! In 1952 (toen al!) schrijft hij een 
encycliek (een rondschrijfbrief, maar 
wereldwijd!). Hij is kort, krachtig en zeer 
duidelijk. Hier te veel en daar te weinig! Dus 
degenen die van hier naar daar willen “hebben 
mijn zegen!” 
Het idee van Fidei Donum staat vanaf het begin 
ook open  - niet alleen voor priesters en 
religieuzen- maar met  name voor leken, vooral 
jongeren actief in het onderwijs en in kleine 
ontwikkelingsprojecten. 
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Voorjaar 1966 ben ik 3 maanden in Londen (voor een cursus Engels spreken) en 
van daaruit schrijf ik de eerste Rondschrijfbrief aan + 40 vrienden, kennissen en 
familieleden. Want zoals de meeste leden van Fidei Donum, begin ook ik, kort na 
aankomst in Ghana, aan een eerste kleinschalig project: De St. Servaasput in 
Nayagenia, voorwaar geen slecht begin (blijkt later!). Het aantal sponsors groeit (tot 
90), zo ook het aantal kleinschalige projecten +25 in 50 jaren.  
Een ding wordt steeds duidelijker: de kleinschaligheid, vooral financieel, is een 
“condicio sine qua non” een absolute eigenschap om voor het predicaat 
duurzaamheid in aanmerking te komen. 
Als zo’n klein project bovendien hecht gefundeerd is op onderlinge en wederzijdse 
vriendschap (hier en ginds, bovendien van 2 kanten, wij vandaag jullie, jullie morgen) 
is er niets mis mee! Integendeel.  
En het is juist daarom, dat we op onze reünies vanaf het begin minstens één en later 
vaak meerdere, vrienden uit Ghana uitnodigen om mee te komen feestvieren en mee 
te komen denken. “Hoe verder en nog beter” wat leeft, groeit, is gezond en weldadig. 
 
Ik ben eens gaan tellen, rekenen en schatten.  
We kunnen 3 categorieën onderscheiden: 
 
De 25 mini projecten hebben ruw geschat, gemiddeld 9.000 guldens/euro’s gekost. 
Dit geld is bijeengebracht door de lezers van de rondschrijfbrief, bijeengebracht in de 
Stichting “Ghana Geluiden”. Later ondergebracht bij de Stichting “Vrienden van 
Christopher”.  
 
Dat alles is dan een totaal van         225.000 guldens/euro’s. 
 
Maar daarbij moeten we ook optellen de geschonken goederen, zoals: 

- 10 kisten houwelen, hamers en beitels door de Staatsmijnen voor ons 
puttenproject. 

- drie zendingen met totaal 30.000 kilo erwten- en bonenzaad (met een te lage 
kiemkracht, maar wel goed voor voedsel) geschonken door Nunhems Zaden 
bij extreem slechte oogsten in Noord-Ghana. 

-  een volle container kleding, dekens, matrassen, medicijnen etc. als eerste 
noodhulp bij van een watersnoodramp in Noord Ghana: een dubbele regio 
overstroming, honderden lemen huizen ingestort. 
Alles gratis gekregen van het Leger des Heils Holland op aanvraag van het 
Bisdom Navrongo, met een aanbeveling van het bestuur van de Stichting 
Ghana Geluiden. (Dhr. Martin van den Tillaar en ik zelf zijn de aanvraag 
persoonlijk gaan toelichten op het hoofdkantoor in Dordrecht.) 

- Dhr. Jan van Dinter, onze voorzitter, heeft jarenlang ontelbare dozen – gevuld 
met typemachines, computers, kleding, medicijnen, etc. etc. - vervoerd naar 
het verschepingskantoor gerund door de Verenigde Nederlandse 
Missionarissen, op aanvraag van het Bisdom Navrongo. De paters (Verenigde 
Nederlandse Missionarissen) stuurden wel rekeningen, ook dit bedrag is 
geschat. 

- Bovendien alle goederen ontvangen van MIVA, Memisa, Mensen in Nood, 
en daarbij ook de bedragen voor hulp, ontvangen van de Wilde Ganzen. 
 

Het totaal geschatte bedrag van deze goederen:      230.000,-  guldens/euro’s. 
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En dan ten slotte nog een zeer belangrijke categorie van bevriende weldoensters 
namelijk een 8-tal religieuze kloosterordes/congregaties in Nederland, die 
beloofden voor ons werk hier en onze partners ginds te zullen blijven bidden om 
“Zegen van Boven” en dat heeft een halve eeuw zeer vruchtbaar gewerkt!! 

o met name 2 kloosters hebben talloze gasten uit Ghana in hun klooster 
gratis kost en inwoning in grote gastvrijheid geschonken: de Thabor in St. 
Odiliënberg (Kanunnikessen van het Heilig Graf ) en ook de 
Franciscanessen in Roosendaal  

o Maar er is nog meer: alle 8 kloosters verzamelden eveneens materialen, 
die werden verscheept en zij gaven aanzienlijke geldelijke bedragen voor 
de projecten en bovendien misintenties voor privé-onkosten van de 
inlandse priesters. Vooral voor hun auto-onderhoud en nieuwe banden! 

o Onder deze categorie voeg ik tenslotte nog een zéér belangrijke donor: het 
diocesaan Missiebureau Roermond o.l.v. de directeur Dhr. Drs. Frank 
Soeterik, met name voor catechetisch materiaal en religieuze artikelen en 
niet te vergeten een steun voor hun privé uitgaven tijdens vakantie en de 
reiskosten.  
 

Alles tot een bedrag van          270.000,- guldens/euro’s. 
 
Samen voor deze 3 categorieën een totaal bedrag van: 725.000,- guldens/euro’s  
 
P.S.  
Het ligt voor de hand dat er bij u vragen opkomen over bovengenoemde inkomsten 
en uitgaven. U kunt hierover bellen naar onze penningmeester/bankzaken dhr. 
Martin van den Tillaar 0495-537449 en Pater Frans Meddens 0475-852371 (liefst 
tussen 19.00 en 21.00 uur) 
 
Het allerbelangrijkste heb ik tot het laatst bewaard:  
De Gebeden van onze voornoemde Eerwaarde Zusters hebben gezorgd voor Zegen 
over al onze projecten. Dat is zonneklaar en tevens van niet te schatten waarde. 
Beste Zusters, Onze Grote Dank gaat uit naar Onze Lieve Heer én naar U allen, van 
ons  hier én  ongetwijfeld ook van onze vrienden ginds!! 
 
Tot ziens, tot horens, 
 
Pater Frans Meddens en Martin van den Tillaar. 
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De huidige situatie 
 
Tijdens de Durbar (het dorpsfeest) van een jaar geleden beloofde de 
dorpelingen van Yebongo, met de Chief voorop, grotere inzet en betrokkenheid 
bij het Schoolfeeding project. Om dat te onderstrepen werden eigen middelen 
ingebracht. Franz Zemp zou meer gaan delegeren en met hulp van de 
gepensioneerde onderwijzer Victor Abagre toezien op het correcte verloop. Dat 
gaf ons toen voldoende vertrouwen om de ondersteuning ook in het voorjaar 
van 2015 voort te zetten. 

 
Afgelopen september was Frans Zemp, de Zwitserse coördinator van 
het Schoolfeeding project, in Europa en ook korte tijd in Haelen. Naast 
de schriftelijke rapportage van het project in 2015 die we van Frans 
ontvingen, was dit een mooie gelegenheid om ook een mondelinge 
toelichting te krijgen. 
 
Frans vertelt: “Het dorpsfeest in december 2014 leverde vele donaties 
voor het Schoolfeeding project. Ook dorpsgenoten die in Accra 
werkzaam waren schonken geld en middelen. Daarnaast was er meer 
eigen inbreng: Om deel te nemen aan het project moesten de kinderen 
5 cedi’s (ongeveer € 1,20) betalen, 61 wezen werden vrijgesteld van 
betaling. 1 docent werd verantwoordelijk gemaakt voor planning en 
logistiek van het hele project. Er zijn 3 docenten van de school die zich 
ingezet hebben voor aankoop van voedsel op de regionale 
voedselmarkt. Door aanhoudende droogte was er meer schaarste dan 

voorheen, maar toch lukte het om goede aankopen te doen.  
Ouders van de leerlingen zorgden voor brandhout en water en er waren 3 moeders 
die kookten. De onderwijzers op de school zagen streng toe dat kinderen de handen 
wasten voor het eten en dat de verstrekking van voedsel correct verliep.  
Gedurende de hele periode kregen gemiddeld 430 kinderen voedsel in de periode 
van maart tot medio augustus 2015.” 
 
Frans kijkt tevreden terug naar het afgelopen seizoen: “Ondanks mijn afgenomen 
bemoeienis is het project organisatorisch goed verlopen. Daarbij is het fijn dat lokale 
mensen - zoals Victor Abagre - helpen in aansturing en coaching van betrokkenen. Ik 
verwacht dat het draagvlak versterkt is en ik reken er op dat we dit volgend 
schooljaar zo kunnen vervolgen”. 
Afgelopen week liet Frans weten dat hij bij terugkomst in Bolgatanga bezoek kreeg 
van een delegatie van het Schoolfeeding project uit Yebongo om hem te 
verwelkomen na zijn Europa-reis. Volgens Frans een mooi gebaar dat ook aangeeft 
hoe goed de contacten zijn met Yebongo en hoe blij men is met onze hulp. 
 
Het verslag van Frans versterkt ons vertrouwen in het project. Pater Frans zou 
zeggen: “Er rust een zegen op ons project” daarbij verwijzend naar de afgelopen 50 
jaar en een rotsvast vertrouwen in de toekomst. Over vertrouwen en de zegen die 
over projecten rust, hebben we in de laatste vergadering met pater Meddens 
uitvoerig van gedachten gewisseld.  
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Stichting Vrienden van Christopher borduurt 
voort op het netwerk en de 50 jaar ervaring 
van pater Meddens. Ondanks (of misschien 
wel dankzij) dat we al ruim 15 jaar actief zijn 
in Ghana, is er een onlosmakelijke link met 
pater Meddens.  
Zo ondersteunen we SWOPA, de 
organisatie die door Melanie Kasise is 
opgezet. Melanie is al jaren bevriend met 
Pater Meddens.  
In het dorpje Kandiga ondersteunen we een 
project van Abbas Apumporongo, zoon van 

de naamgever van onze stichting Christopher. Christopher was een leerling van 
Pater Meddens. Net als Benedict Assorow, die we al vaker bij onze Ghana-Picknick 
mochten ontmoeten. Benedict stuurde mij in februari vol trots een foto van zijn 
ontmoeting met Paus Franciscus. Van de Paus ontvingen we in mei 2013 per post de 
zegen “as a pledge of joy and peace in the Lord”. 
Ons Schoolfeeding project met de goudeerlijke harde werker Frans Zemp – ook al 
jaren bevriend met pater Meddens - hoort in dit rijtje thuis. Projecten waar vertrouwen 
is, projecten met betrouwbare vrienden, projecten waar een zegen op rust. 
 
Vol vertrouwen zien we het nieuwe Schoolfeeding seizoen tegemoet.  
Helpt u ons weer?  
 
Peter Nellen 
voorzitter St Vrienden van Christopher 
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Hoe nu verder? 
 
De voortgang van het Schoolfeeding project is afhankelijk van de inzet van de 
mensen in Yebongo, maar ook van ons, als Westerse vrienden en donoren. 
Ondanks de traditie van meer dan 50 jaar projecthulp is continuïteit van de financiële 
input die wij kunnen verzorgen een aandachtspunt.  
 
Ook voor het komende jaar willen we graag naar de mensen van Yebongo de 
toezegging doen, dat wij weer voor voldoende geld zorgen. Zodat de kinderen van 
Yebongo ook in het volgende hongerseizoen naar school blijven gaan. 
 
Om het Schoolfeeding Project mogelijk te maken is er jaarlijks tussen de € 5.000 en 
€ 9.000 nodig. Dit bedrag wordt volledig besteed aan het aankopen en verspreiden 
van voedsel voor de kinderen in Yebongo. Er blijft niets aan `de strijkstok` hangen. 
Als wij de helft hiervan bij elkaar krijgen, hebben we een toezegging dat het bedrag 
door een anonieme gever wordt verdubbeld. 
 
Wij vragen u om maandelijks een vaste bijdrage 
te leveren om de continuïteit van het 
Schoolfeeding Project te waarborgen. Dit kunt u 
doen door een terugkerende betaalopdracht bij 
uw bank te regelen. U kunt dat ook zelf via 
internetbankieren regelen door bij uw nieuwe 
betaalopdracht de Periode en Einddatum aan 
te geven (zie zwart omcirkeld in het voorbeeld uit 
Rabo Internetbankieren hiernaast). Meer info 
hierover is verkrijgbaar bij uw bank. 
 
U kunt zelf de omvang van uw gift bepalen, maar 
onze denkrichting is minimaal € 5,00. Indien u 
meer of minder wilt schenken mag dat natuurlijk 
ook, en uiteraard kunt u ook andere vragen / 
enthousiasmeren om mee te doen.  
Nieuwe donateurs zijn altijd welkom. 
 
Het mooiste zou zijn, als u voor 31 dec 2015 al 2 betalingen doet, dus voor de 
maand november en december 2015. Het bedrag wat we per 31.12.2015 op onze 
bankrekening hebben staan, geeft een indicatie voor de verdubbelaar.  
 
U begrijpt het: haast is geboden om dit voor 31 december voor elkaar te krijgen. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
 
Jan van den Broek 
secretaris 
 
 


