
Uitnodiging 

 

De Ezel die zich 2x stootte… 
Bevindingen van een reis naar Noord-Ghana 

 
In 13 jaar tijd was hij de 2de Ghanese projectleider die we verloren. 

Hadden we dan helemaal niets geleerd? 
Wij Ezels, stootte ons 2 keer aan dezelfde steen….. 

Afgelopen Oktober reisden we met 5 mensen naar Kandiga 
vanwege de begrafenis van onze projectleider Patrick Agesoba. 
We wilden in 1 week de familie condoleren en afspraken maken 
over een vervolg. We werden ondergedompeld in tradities en 
cultuur en het liep allemaal anders dan verwacht. 

We willen onze ervaringen graag met u delen, beelden laten zien 
van een zeer indrukwekkende reis. Maar ook met u bespreken; wat 
hebben onze goede bedoelingen in al die jaren nu opgeleverd? 
En wat hebben we geleerd? 
 
We nodigen u uit voor onze presentatie: 
 

op op op op dinsdadinsdadinsdadinsdagavond gavond gavond gavond 18181818    december december december december 2020202011112222    van van van van 20202020.00 .00 .00 .00 tot 22 tot 22 tot 22 tot 22 uuruuruuruur    iiiin n n n 
horecacentrum De Sevewaeg, Markt 3horecacentrum De Sevewaeg, Markt 3horecacentrum De Sevewaeg, Markt 3horecacentrum De Sevewaeg, Markt 3    in in in in SevenumSevenumSevenumSevenum    

 
 
Graag tot dan! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Peter Nellen & Jan Wijnen 
Stichting Vrienden van Christopher (VvC) 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Programma: 

  

   20.00 uur:   Opening 
   VvC, vol goede bedoelingen  

    Boompje groot, plantertje dood 
   Begrafenis-rituelen en andere beelden van de reis 

   21.00 uur:   Pauze 
Onze projecten; 

- Balungu Agro Forestry-project 

- Kandiga Tree planting Women 
- Experimental School Feeding Program 

- Haar Kunst 
En wat hebben we geleerd? 

± 21.50 uur:  Afsluiting 
 

 
 

 
 

 
 

Deze presentatie is een onderdeel van de activiteiten van de Stichting Vrienden van 
Christopher. VvC steunt plattelandsontwikkeling in Noord-Ghana dat voort komt het 

lokaal initiatief. VvC organiseert 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. Over de kracht van ondernemende mensen in de “het 
Zuiden”. Middels de presentatie informeert de stichting haar achterban over de 

voortgang van de projecten en werft ze geïnteresseerden die mogelijkerwijs mee naar 
Ghana willen in 2013. 

Meer info op www.vriendenvanchristopher.nl en . 


