
VvC werkt aan  Millenniumdoelen 
Duurzaamheid met korte lijnen 

 

 

Sinds 1999 steunt de Sevenumse/Horstse Stichting Vrienden van Christopher (VvC) 

lokale plattelandsprojecten in het noordoosten van Ghana. Het gaat hierbij vooral om 

agrarische projecten die de verwoestijning tegengaan. Daarnaast organiseert de 

stichting bewustwordingsactiviteiten in de regio Noord-Limburg. De activiteiten van 

VvC sluiten direct aan bij de millenniumdoelen die de gemeente ondersteunt. 
 

 

Verwoestijning 

Het noorden van Ghana gaat gebukt onder de gevolgen van de oprukkende Sahara-woestijn. Door deze 

verwoestijning dreigt de omgeving steeds minder leefbaar te worden. Het aantal gewassen dat verbouwd 

kan worden door de lokale bevolking -die in hoofdzaak leeft van de landbouw- neemt af en oogsten 

mislukken met grotere regelmaat. Gevolg is dat er jaarlijks honger wordt geleden. 

 

De klimaatverandering heeft meerdere oorzaken 

waarvan een aantal door menselijk toedoen; 

Doordat de Ghanezen bomen kappen erodeert de 

bodem. Een taboe zorgt voor het ontbreken van 

nieuwe aanplant; Ghanezen geloven in “Boompje 

groot, plantertje dood”. Op het moment dat een 

boom de eerste vruchten draagt, sterft er iemand 

in de familie van de planter.  

Het gekapte hout wordt voor meerdere doeleinden 

gebruikt. Van het maken van gebruiksvoorwerpen 

en werktuigen tot het gebruik als brandstof. Naast 

bomenkap is er nog een ander verwoestend 

fenomeen: “Bushfires“. Om de percelen vrij te 

krijgen van onkruiden en ongedierte branden 

boeren de percelen na het oogstseizoen af. Helaas 

zijn deze vuurhaarden moeilijk te controleren waardoor er grote oppervlaktes afbranden. 

 

De vrouwelijke boomplanters 

Melanie is een van de oudste vrouwen van de Treeplanting women uit Kandiga. Zij kan in geuren en 

kleuren vertellen hoe ze als kind in het groen speelde dat toen tot boven haar middel groeide. De 

landbouw leverde voldoende opbrengsten voor eigen gebruik en voor verkoop. De klimaatveranderingen 

van tegenwoordig zijn echter desastreus. Melanie besloot 5 jaar 

geleden met enkele andere vrouwen om tegen de verwoestijning 

te knokken met het oog op de toekomst van hun kinderen. Ze 

startten met het stekken, enten en planten van bomen bij hun 

eigen compound. Toen de eerste opbrengsten kwamen sloten 

meer vrouwen zich bij dit groepje aan. Tegenwoordig zijn er 58 

vrouwen actief in de leeftijd van 18 tot 50 jaar.  

Doelstelling van de vrouwen is het bestrijden van structurele 

honger door de opkweek van bomen te combineren met 

voedselgewassen (Millenniumdoel 1; De armoede halveren en 

minder mensen honger). Daarnaast willen ze een basis leggen 

voor een groene toekomst voor hun opgroeiende kinderen.  

Een groot deel van de geënte bomen wordt verkocht waardoor er 

geld in het laatje komt. De vrouwen bepalen zelf wat er met het geld gebeurt: investeren in de kwekerij, 

in gemeenschappelijke voorzieningen als een school of een waterput of aanwenden voor eigen gebruik. 

Dit is bijzonder omdat vrouwen vaak nog ondergeschikt zijn aan de mannen (Millenniumdoel 3: Mannen 

en vrouwen gelijkwaardig). Het project draagt hierdoor bij aan de financiële onafhankelijkheid van de 

vrouwen. 

Naast deze resultaten op korte termijn is er ook een duurzaam effect (Millenniumdoel 7: Meer mensen in 

een duurzaam leefmilieu). Door de aanplant van bomen erodeert de bodem minder snel.  

De naamgever van de stichting 

De Stichting “Vrienden van Christopher” is vernoemd 

naar Christopher Ampumpurongo uit het dorpje 

Kandiga, Noord-Ghana. Christopher startte in 1997 in 

Balungu een voorbeeldbedrijf waarmee hij de boeren 

leerde dat door de aanplant van bomen 

verwoestijning tegen gegaan kon worden. En dat er 

vele landbouwtoepassingen mogelijk zijn op een 

perceel waar bomen zijn geplant. Naast deze visie op 

plattelandsontwikkeling ontplooide Christopher 

activiteiten om Europeanen als toerist te ontvangen. 

Geïnspireerd door Christopher’s visie werd VvC 

opgericht. 

 



VvC ondersteunt de boomplantgroep van de vrouwen van Kandiga.  Hierdoor kunnen ze (plant-) 

materialen aanschaffen en krijgen ze training in het enten van bomen. Met hulp van de Nieuwjaarduik 

van Horst en Oxfam Novib is er gestart met de aanleg van een put. 

 

Uitgangspunten voor hulp 

Vvc ondersteunt de vrouwen van Kandiga omdat het een kleinschalig project betreft, voortkomend uit 

het lokale initiatief. Daarbij is het project gericht op duurzaamheid. De intentie is om langdurig te 

ondersteunen met kleine stappen. Zo is VvC een betrouwbare partner en sluit ze zo goed mogelijk aan 

bij het tempo van de Ghanese counterpart. Het geld dat ingezameld wordt gaat zonder tussenkomst van 

derden naar het project. De rapportages die de projectleider verzorgt zijn gedegen en realistisch.  

De jarenlange ervaring heeft VvC geleerd dat het gemakkelijker is om veel geld op te halen dan om het 

geld goed te besteden. Daarom kijkt VvC kritisch naar haar fondswerving en naar de bestedingen van 

het geld. 

 

Gaat u mee naar Ghana? 

VvC organiseert jaarlijks reizen naar Ghana. Middels 

deze reizen wil VvC mensen kennis laten maken met 

Ghana en met ontwikkelingssamenwerking.  VvC 

hoopt middels de reis de discussie over de zin en de 

onzin van ontwikkelingshulp aan te scherpen en 

draagvlak te creëren voor de door haar gekozen 

aanpak. Daarnaast is een reis naar Ghana een 

indrukwekkende en leerzame vakantie met 

voldoende ruimte voor ontspanning. Een hoogtepunt 

van de reis is het bezoek aan het noorden van 

Ghana. Daar bevinden zich de projecten die door 

VvC gesteund worden en een aantal zuster-projecten 

(zie http://www.holland-ghanaplatform.nl). Onze 

lokale contactpersonen geven de reizigers een kijkje 

in hun leefwereld en hun ontwikkelingsprojecten.  

VvC probeert elk jaar een reisgezelschap samen te 

stellen. Na een gedegen voorbereiding beleven VvC-

reizigers een onvergetelijke  ervaring. In ruil voor het netwerk dat VvC biedt vragen we de reizigers om 

een bijdrage te leveren aan onze voorlichtingsactiviteiten. Zodoende zijn er al vele presentaties voor 

familie, vrienden en bekenden georganiseerd. Uit de reisgezelschappen van VvC zijn aanvullende 

initiatieven voortgekomen gericht op ondersteuning van onderwijs, irrigatie en gezondheidszorg.  

Vvc vindt dat bewustwordingactiviteiten noodzakelijk zijn om de discussie rondom de effectiviteit van 

hulpverlening aan te scherpen. Zowel criticasters als aanhangers van ontwikkelingshulp worden door VvC 

aangemoedigd om deel te nemen aan Ghanareizen. Op deze manier sluit VvC aan bij Millenniumdoel 8, 

hoe je vanuit het rijke Westen kunt bijdragen aan de ontwikkeling van mensen elders. 

 

 

Voor meer informatie; zie www.vriendenvanchristopher.nl. 

 


