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Beste lezer, 

Zoals je wellicht weet is Stichting Vrienden van Christopher al bijna 15 jaar actief met 

kleinschalige projecten in Noord-Ghana. In de loop van de jaren hebben we meerdere projecten 

gesteund op het vlak van bebossing, natuurontwikkeling, scholing en 

plattelandsontwikkeling. Middels deze brief vragen we jouw steun 

voor de Ghanese Faustina Ayembire, een Ghanese kunstenares, die 

lid is van SWOPA.  

 

Faustina leeft met haar man en zoontje in Sirigu, een arm savanne 

dorp, waar mensen van de schamele opbrengsten van de grond en 

van handel proberen te leven. Om extra inkomsten te krijgen sloot 

Faustina zich 10 jaar geleden aan bij SWOPA (Sirigu Women’s 

Organisation for Pottery and Art), een vrouwengroep in Sirigu.  

Faustina’s kwaliteiten werden bij SWOPA ontdekt en ze groeide uit 

tot artistiek leider. Tot op de dag van vandaag geeft SWOPA haar een 

eigen identiteit, onafhankelijkheid en trots. 

 

Op dit moment zet de ontwikkeling van SWOPA echter onvoldoende 

door. De schilderkunst is van beperkte kwaliteit om de weg naar een 

grotere markt te vinden, in Ghana of elders in de wereld. Om de 

kwaliteit van de kunst te bevorderen is het noodzakelijk dat een van 

de leiders van de schilderessen een gedegen kunstopleiding krijgt, zo 

vinden de vrouwen. Faustina is door de vrouwen van SWOPA naar 

voren geschoven als de aangewezen persoon voor deze opleiding. Ze 

is kunstzinnig, heeft ambities en is zeer gemotiveerd. Bovendien is ze 

één van hen en bekwaam en gemotiveerd om haar kennis en kunde 

te delen. 

Vanaf onze eerste reis naar Ghana in 1999 zijn we vanaf de zijlijn 

betrokken geweest bij de ontwikkelingen van SWOPA. Onze Ghana-

reizigers maakten kennis met de oprichtster van SWOPA, de 

energieke en imposante dame Melanie Kasise. Melanie was enkele 

maken onze gast in Sevenum. Tijdens haar laatste bezoek was 

Faustina haar reisgenoot waardoor we haar goed leerde kennen. We 

hebben besloten om SWOPA te ondersteunen middels financiering 

van de opleiding van Faustina. 

 

 

Sirigu kent een eeuwen 

oude traditie van het 

beschilderen van de muren 

van de lemen huisjes met 

bijzondere symbolen en 

kleuren. Deze traditie 

dreigde te verdwijnen. 

Daarnaast dreigde door de 

komst van plastic, het 

ambacht van het 

pottenbakken te 

verdwijnen. 

De vrouwen van SWOPA 

hebben beide tradities 

nieuw leven ingeblazen. Er 

wordt weer keramiek 

gemaakt en vele muren zijn 

weer beschilderd. In de 

loop van de jaren is de 

muurschilderkunst over-

gezet op doek, waardoor 

deze traditionele kunst 

vermarkt kan worden. Er 

werd een vrouwencentrum 

gebouwd waardoor Sirigu 

een toeristische trekpleister 

werd. Koffi Anan (voor-

malig secretaris van de 

VN) was er ooit te gast! 
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Voor de financiering van de 3-jarige opleiding vragen we je steun.  

Er is in totaal 15.000 euro nodig, dus jaarlijks 5.000 euro. Dit bedrag willen we in fondsaandelen 

van 10, 50 en 100 euro bij elkaar krijgen.  

Als individu, tweetal, groep of bedrijf kun je 1 of meerdere aandelen kopen. Het bedrag kan in 1 

keer of meerdere keren worden overgemaakt. Je kunt er ook voor kiezen om gedurende drie jaar 

een fondsaandeel te kopen . 

In de loop van de studietijd van Faustina word je via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van 

de ervaring en vorderingen. Ook organiseren we 2 bijeenkomsten waarin we via woord, geluid en 

beeld ingaan op de Afrikaanse, met name de West-Afrikaanse kunstuitingen. Bij een gift van 

1.500 of meer, ontvang je een SWOPA-schilderij in traditionele stijl! 

 

Het bedrag voor het fondsaandeel kun je overmaken op rekeningnummer 14.72.23.415 van 

Stichting Vrienden voor Christopher te Sevenum onder vermelding van “Haar Kunst”. Voor de 

belastingdienst heeft de stichting een ANBI status (Algemeen Nut Beoogde instelling) en daarom 

is jouw gift aftrekbaar voor de belasting. Voor onze administratie verzoek ik je het aanmeldings-

formulier in te vullen en dit naar ons bestuurslid Ilse Milot te mailen via  milot@mmcc2200.nl  

Bij voorbaat hartelijk dank mede namens Faustina en de andere vrouwen van SWOPA. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Peter Nellen 

Stg. Vrienden van Christopher 

 

 
 

 

 

 

 

Films die directe informatie in woord, beeld en geluid geven over Swopa en het project “Haar 

Kunst”  vind je op  

• http://www.vriendenvanchristopher.nl/projecten-in-noord-ghana/haar-kunst/ 

• http://www.vriendenvanchristopher.nl/ghanese-kunst-wordt-steeds-beter/ 

• www.swopa.org 
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Uw naam:   

 
Uw emailadres: 

 

 

Uw huisadres: 

 

 

   

Ik koop  (aantal)               fondsaandelen van  100 euro 

Ik koop   (aantal)           fondsaandelen van    50  euro 

Ik koop   (aantal)           fondsaandelen van    10  euro 

 
Ik koop 3 jaar achtereen een fondsaandeel van: 

    (aantal)  x 100 euro =         euro   
    (aantal)  x   50 euro =         euro   
    (aantal)  x   10 euro =         euro   

Totaalbedrag bedraagt                   euro 

Ik koop eenmalig een fondsaandeel van: 

    (aantal)  x 100 euro =         euro   
    (aantal)  x   50 euro =         euro   
    (aantal)  x   10 euro =         euro   

Totaalbedrag bedraagt                   euro 

 

Ik maak het bedrag in     (aantal) termijn/termijnen per jaar over op  
rek.nr. 14.72.23.415 van Stichting Vrienden van Christopher te Sevenum  

onder vermelding van “Swopa en Haar Kunst”. 

Datum van de 1ste betaling is        
 
Getekend op (datum)                  

Handtekening  

                             

Dit aanmeldingsformulier aub ingevuld mailen naar milot@mmcc2200.nl 


