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Geslaagde Ghana-reis 
’Dit had ik niet willen missen’ 

 

Een van de doelstellingen van VvC is om 

mensen uit onze streek meer bekend te maken 

met de cultuur in Ghana, ontwikkelings-

samenwerking en armoedeproblematiek. De 

beste manier om hier kennis van te nemen is 

door Ghana te bezoeken. Elk jaar proberen we met die 

achtergrond een groepje mensen te vinden die Ghana 

(op eigen kosten) bezoeken. Van 14 november tot 6 

december was het zevende reisgezelschap van VvC in 

Ghana.  
 

Piet Kurvers uit Kronenberg over een ervaring tijdens 

de reis: “Dinsdagmorgen vertrokken we in alle vroegte op 

weg naar het noorden, alweer een belevenis die ik niet had 

willen missen. De stof, de kuilen in de wegen, de meest 

onmogelijke busjes en vrachtauto’s maar ook de oneindig 

vele kraampjes langs de wegen, de brigades mobiele 

verkopers die hun winkelwaar te koop aanboden, de 

overstekende koeien en geiten, de vele lopende vrouwen 

en kinderen, het gemak waarmee de meest vreemdsoortige 

spullen op het hoofd werden vervoerd. Zo kan ik nog wel 

een tijdje doorgaan.” 

 

Ook Ed en Ine Knops uit Sevenum waren voor het eerst 

in Ghana. Zij hadden een heel duidelijk reisdoel voor ogen 

(zie verder), maar waren daarnaast onder de indruk en 

verrast over hetgeen ze zagen. Ed maakte de bijgevoegde 

foto: “Een man koopt op de markt een ezel. De poten 

worden aan elkaar gebonden en zo belandt het dier op de 

achterbank van de stationcar. Trots poseerde de man en 

ezel voor ons. Een van de vele, voor ons, merkwaardige 

taferelen, die we in Ghana tegenkwamen. Een land vol 

verrassingen, in positieve maar ook in negatieve zin. De 

grote armoede en tevens 

de grote vriendelijkheid 

naar ons blanken, zijn 

voor ons 2 uitersten, die 

we soms moeilijk 

kunnen begrijpen. Als 

je de enorme vervuiling 

van vooral de auto’s 

ziet en zelfs proeft, dan 

denk je: “Is hier echt 

niets aan te 

veranderen?”” 

 

Hans Reinders uit Panningen 
werd niet vrolijk van hetgeen hij 

zag: “De reis naar Ghana was 

ongetwijfeld boeiend, 

indrukwekkend en enerverend, 

maar echt vrolijk ben ik er niet 

van geworden. Ik werd getroffen 

door de uitzichtloze situatie en 

onvoorstelbare armoede waarin 

veel mensen (vooral in het noorden) moeten leven. We 

hebben verscheidene ontwikkelingsprojecten bezocht en 

de vraag is wat die aan die situatie kunnen doen. De 

bezochte projecten kenmerkten zich vooral door het feit 

dat het druppels op een gloeiende plaat leken te zijn.”  

 

De warme ontvangst door de mensen raakte Hans echter 

ook positief; “Het tweede bezoek aan Balungu en de door 

de Vrienden van Christopher ondersteunde Balungu farm 

was overweldigend.” “Vervolgens een bliksembezoek aan 

de farm met rondleiding door de voorzitter van het farm 

comité en de farm manager. De boom van Giena en Ron 

stond er goed bij, de nieuwe pomp gaf volop water wat 

hoop biedt op minder verdroogde bomen in de toekomst. 

Want het valt niet mee in die barre omstandigheden 

boompjes in leven te houden, zoveel was wel duidelijk” 

Hans’ conclusie na 2 weken Ghana: “Alles overziend was 

de reis zeer de moeite waard. Mijn dank gaat uit naar de 

Vrienden van Christopher voor het vele werk dat ze in de 

voorbereiding van de reis hebben gestoken, naar alle 

mensen in Ghana (blank en zwart) die ons zo enthousiast 

hebben ontvangen en tijd voor ons hebben vrijgemaakt, en 

naar mijn reisgenoten voor hun verdraagzaamheid en 

meegaandheid. 

 

Piet Kurvers blikt terug: “Wat me vooral is bijgebleven: 

de vele kinderen die ons zonder vrees enthousiast 

benaderden, de vele behulpzame mensen, maar ook de 

onmiskenbare armoede, de vele bushfires en de 

soms uitzichtloos lijkende situaties. Ik heb 

bewondering voor de vele Nederlanders 

werkzaam in talloze ontwikkelingsprojecten 

vooral in het noorden.”. 

 

De reizigers zullen tijdens een presentatie 

binnenkort meer vertellen over hun reis (meer 

info volgt). Ook in 2007 hopen we voor het 

najaar weer een nieuw reisgezelschap samen te 

stellen. Geïnteresseerden kunnen zich melden 

bij Stg. Vrienden van Christopher! 

NIEUWSBRIEF.gh 
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 Ghana-reizigers  bij L1 
 

Het belangrijkste reisdoel voor de Sevenumse VvC-

reizigers Ed en Ine Knops was SWOPA; een kera-

miekproject in Sirigu, een dorpje in het noorden van 

Ghana, vlakbij de grens met Burkino-Faso. Met de bouw 

van een oven op zonne-energie hopen de Sevenummse 

keramisten de kwaliteit van het Ghanese keramiek te 

verbeteren. Een initiatief dat voor L1 nieuwswaardig was. 

 

“Ongeveer 150 vrouwen maken bij SWOPA keramiek en 

proberen dit te verkopen aan toeristen. Met de opbrengst 

kunnen zij hun kinderen naar school laten gaan. Het 

probleem is, dat de kwaliteit van de gebakken keramiek 

niet goed is. De leidster van deze vrouwen, Melanie, is 5 

jaar geleden bij ons in Sevenum geweest. Melanie heeft 

ons gevraagd, of we hiervoor een oplossing hadden”, 

aldus Ed Knops. Tijdens de reis met VvC hebben de 

Keramisten de werkwijze van de vrouwen bestudeerd en 

het een en ander vastgelegd op film. 

 

Sinds vorig jaar hebben de Sevenummers contact met de 

Technische Universiteit van Eindhoven. Er is  berekend 

dat met zonne-energie en met behulp van paraboolspiegels 

een temperatuur van 900 graden te behalen is in een kleine 

oven. Ed Knops hierover: “In februari 2007 gaan we 

samen met de TU werkelijk bouwen om te bekijken of de 

theorie klopt. Als dit project gaat lukken, dan heeft dit 

voor de Ghanese pottenbakkers 2 voordelen: men heeft 

geen hout meer nodig, want dat is er heel erg schaars. En 

de kwaliteit van de keramiek wordt beter, waardoor meer 

kansen voor de export. Als de zonne-oven gaat lukken, 

dan zijn we weer snel terug in Ghana!!”   

 

Het bijzondere initiatief van Ed en Ine Knops werd door 

L1-televisie opgepakt. In een uitzending van L1-nieuws 

op donderdag 28 december was er 3 minuten aandacht 

voor de Sevenumse Keramisten en de vrouwen uit Sirigu! 

 

Giena voor Ghana 
Eenmansactie voor het goede doel! 

 

Giena Janssen uit Sevenum heeft dit najaar een bijzondere 

fietstocht gemaakt met een fraaie opbrengst voor Ghana. 

 

Giena vertrok op 21 augustus van Sevenum via Haarlem 

naar Santiago de Compostella, op de fiets. Om haar 

prestatie kracht bij te zetten verbond ze een goed 

doel aan de expeditie; het boomplantproject in 

Balungu. Op 9 oktober arriveerde Giena met haar 

fietspartner na 50 dagen fietsen in Santiago, meer 

dan 3000 kilometer afgelegd. Een hele prestatie. 

Op 3 december hield Giena een presentatie van 

haar bijzondere pelgrimstocht voor zo’n 100-tal 

toehoorders. Om te vertellen over de 

indrukwekkende reis. Maar ook om de vele 

gevers te bedanken.  

De fietstocht leverde ruim € 750,- op! 

Daarom; dank aan de gulle gevers en de 

sportieve initiatiefneemster. 

Balungu in 2006 

 

In het afgelopen jaar zijn de volgende zaken op het 

boomplantproject om Balungu gerealiseerd; 

- aanleg van een waterput die voldoende water geeft 

- aanplant van percelen met meloenen en pinda’s 

- aanplant van nieuwe bomen 

- onderhoud van de huidige bomen. 

Op de farm is er doorlopend werk voor 3 farmworkers en 

1 farm manager. Naast uitbreiding van de aanplant is een 

belangrijk actiepunt voor het komende jaar; communi-

catie. De projectsecretaris volgt daarom nu een cursus 

rapporteren. Daarnaast hopen we van onze counterpart 

ook een meerjarenplan te ontvangen. 

Uw steun blijft welkom: Rabo 147223415. 
 

Micro-krediet;  

het ei van Columbus? 
 

Op zaterdag 4 november organiseerde VvC samen met de 

Ghana Klankgroep van de Rotary Heythuysen  e.o. een 

bijeenkomst van het Ghana-Holland-platform. Op de 

agenda onder andere het fenomeen “micro-krediet”. 

 

Ruim 30 vertegenwoordigers van 13 Nederlandse stich-

tingen die werkzaam zijn in Noord-Ghana waren op 4 

november naar Heel gereisd om informatie te krijgen over 

micro-kredieten; de nieuwe hype in ontwikkelingssamen-

werking? 2 Deskundigen verzorgden daar een inleiding.  

 

Het bekendste systeem van microkredietverstrekking is 

afkomstig uit Bangladesh waar Nobelprijswinnaar Yanus 

in de jaren 70 startte met verstrekking van kleine leningen 

aan de armsten die ondernemend waren maar geen 

toegang hadden tot financiële middelen. Inmiddels wordt 

dit systeem (of afgeleiden daarvan) over de hele wereld 

toegepast. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat door 

microkredieten lokaal ondernemerschap ondersteund 

wordt, maar dat het niet het middel is om armoede de we-

reld uit te helpen. Het is één van de vele mogelijkheden.  

 

Ook het schoolvoedselproject SIGN (zie vorige 

nieuwsbrief)  was punt van aandacht. SIGN is zeer 

grootschalig van opzet en er is hierdoor vanuit het 

platform zeer veel kritiek. Er is besloten om vanuit het 

platform op 3 dorpen in Noord-Ghana een kleinschalige 

proef op te zetten. Met deze 

proef hopen we na verloop van 

tijd advies te kunnen geven aan 

SIGN op basis van deze 

kleinschalige aanpak. Wordt 

vervolgd…… 

 

 

 
Tot slot: 

Bedankt voor uw steun in 2006.  

In 2007 hopen we weer op uw 

steun te mogen rekenen.  

We wensen u en de uwen  

alle goeds in 2007! 


