
Uitnodiging 

 
 

TUMA TUMA 
Ghanese gastvrijheid op een zomeravond….. 

 
Op woensdagavond 29 juni 2011 verandert Café / Zalencentrum De 

Leste Geulde in een Ghanese bar. Negen Ghanareizigers  
presenteren dan hun ervaringen na een boeiende reis naar Ghana. 

 

Het zal een persoonlijk relaas worden met daarin bevlogen 
verhalen over het land, de mensen en de hulpverlening. 
Je hoort het succesverhaal van het gevecht van een groep vrouwen 
tegen armoede en verwoestijning. Je hoort het verhaal van een 
vreemde cultuur met een grote gastvrijheid, bijzondere 
ontmoetingen, hard werkende mensen en de hoop die nooit 
verloren gaat.  
En je hoort waarom je stevig in je schoenen moet staan!En je hoort waarom je stevig in je schoenen moet staan!En je hoort waarom je stevig in je schoenen moet staan!En je hoort waarom je stevig in je schoenen moet staan!    
 
We verwelkomen je graag om naar ons verhaal te komen luisteren: 
 

op op op op woensdagavond 29 juniwoensdagavond 29 juniwoensdagavond 29 juniwoensdagavond 29 juni 20 20 20 2011111111 om  om  om  om 20202020.00 uur.00 uur.00 uur.00 uur i i i in n n n ccccafé / afé / afé / afé / 
Zalencentrum De Leste Geulde,Zalencentrum De Leste Geulde,Zalencentrum De Leste Geulde,Zalencentrum De Leste Geulde, Noordsingel 75 in HorstNoordsingel 75 in HorstNoordsingel 75 in HorstNoordsingel 75 in Horst    

 
Graag tot dan! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de reizigers uit de 2 reisgezelschappen, 
 
 
Peter Nellen 
Stichting Vrienden van Christopher 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Programma: 

  
   20.00 uur:   Welkom 

   20.10 uur:  “Ghana in een notendop” door Peter Nellen 
   20.20 uur:  “Ik kom nooit meer terug…” door Francine Thielen 

   20.30 uur:  “”Projectontwikkeling in Ghana” door Jan Wijnen 

   20.40 uur:  “De jeugd die naar het Westen wil” door Thea Huijs 
   20.50 uur:   Pauze 

   21.10 uur:  “De lang gekoesterde wens” van Gijs de Swart 
   21.20 uur:  “De mens achter de Afrikaan” door Ilse Milot 

   21.30 uur:  “De Caritas voorbij” door Jacques Janssen 

± 21.50 uur:  Afsluiting 
 
 

 
 

 
Deze presentatie is een onderdeel van de activiteiten van de Stichting Vrienden van 

Christopher. VvC steunt vanuit Nederland boom-plant-projecten in Noord-Ghana. Zij 
organiseren deze presentatie om je te informeren en te enthousiasmeren. Over het 

belang van het planten van bomen ter voorkoming van de verwoestijning in Noord-
Ghana.  

Middels de presentatie werft de stichting geïnteresseerden die mogelijkerwijs meer naar 
Ghana willen reizen in het najaar van 2011. 

 
Meer info op www.vriendenvanchristopher.nl. 

 


