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Vele Ghanese gasten

De traditie gaat door

Voorjaar vol communicatie

VvC-reisgezelschap Ghana 2007

Het lijkt al enige tijd geleden, maar in de periode mei en
juni waren er meerdere Ghanezen in Nederland.
Grotendeels in het kader van de 80ste verjaardag van
Pater Frans Meddens. We hebben de kans gegrepen en
uitvoerig met een aantal van hen gesproken en adviezen
gevraagd over de projecten die we steunen..

Het is al een lange traditie van de Vrienden van
Christopher om mensen de mogelijkheid te bieden naar
Ghana te gaan. Een unieke kans om een prachtig land te
bezoeken met zijn gastvrije bevolking en daarnaast
diverse projecten te bezoeken, gesteund door enthousiaste
mensen. Ook in 2007 gaat een gezelschap van vier naar
Ghana. Carol Greijn, Jan Philipsen, Ingrid van Enckevort
en ondergetekende zullen vanaf half december tot begin
januari het land bezoeken. Hoe het programma er precies
uit zal zien is nog niet bekend, we zullen het land rond
trekken en zeker een aantal projecten gaan zien in het
noorden van Ghana, waaronder de boomplantprojecten in
Balungu en Kandiga, en Swopa in Sirigu. In de volgende
nieuwsbrieven zullen we zeker nieuws te melden hebben
over onze reis.
Geert van den Hoogen.

De gang van zaken op de Balunug-farm baart ons zorgen.
Van het Balungu Agro-Forestry Project kunnen we helaas
niets berichten. Communicatie is op dit moment blijkbaar
erg moeilijk ondanks herhaald verzoek om te rapporteren.
Daarom hebben we besloten om de hulp voorlopig op te
schorten. Hopelijk kunnen de reizigers, die in december af
reizen (zie verder) tijdens een bezoek boven tafel krijgen
wat er aan de hand is.
Goed nieuws is er van een vrouwenproject in het
geboortedorp van Christopher, Kandiga. We hadden
tijdens de laatste reizen een goede indruk van Patrick
Agesoba, die deze vrouwengroepen in een boomplantproject leidt. Hij zet het werk dat Christopher startte op
deze wijze voort. Tijdens de recente rapportage en het
opvolgende financieringsverzoek hebben we besloten de
aanvraag deels te honoreren. In afwachting van een
rapportage die we over een half jaar verwachten.
Onze Ghanese adviseurs moedigen ons aan in de keuzes
die gemaakt zijn. Ook volgens hen is aandacht voor
communicatie een belangrijke pijler om structureel samen
te werken met de mensen van de projecten.
Onze ervaring met Balungu onderstreept dat het
ondersteunen van een project op afstand niet gemakkelijk
is. Daarnaast zien we in Kandiga dat oude projecten weer
nieuw leven ingeblazen krijgen als
gekwalificeerde
mensen
met
communicatieve vaardigheden het werk
van voorgangers (h)erkennen en met
hernieuwde energie oppakken.
Peter Nellen
Foto: De 80-jarige meester-verteller
Pater Meddens actief in onze stand
tijdens
de
Keramiekdagen.
(bron: www.addymeewisse.nl)

Zonne-energie en potten
Terugblik op de keramiekdagen
Traditiegetrouw organiseren Ed en Ine Knops om de 2
jaar met Pinksteren een keramiekfestival bij hun
pottenbakkers-boerderij in Sevenum. Dit jaar was er
gedurende 2 dagen aandacht voor keramiek uit het
Ghanese Sirigu.
Vorig jaar zijn Ed en Ine onder de vlag van Vrienden van
Christopher naar Ghana geweest. Hun bijzondere
aandacht ging uit naar Swopa; Een project waar vrouwen
actief zijn op het gebied van schilderen en keramiek. Op
het gebied van keramiek moet nog een grote stap gezet
worden om de producten die er gemaakt
worden te verkopen of te exporteren. Door de
traditionele manier van bakken (kleiproducten
worden in een brandstapel van takken en
gewasresten gebakken) komt de temperatuur
niet hoog genoeg en blijven de producten
broos. Ed heeft ter plaatse een provisorische
oven gebouwd en de temperatuur kwam al
meteen veel hoger dan in het traditionele open
vuur. Daarnaast hoeft ook veel minder hout
gebruikt te worden. En juist hout is zo schaars
in deze regio.
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De gedachte kwam op om nog efficiënter te werk te gaan
door gebruik te maken van een energiebron die in Ghana
in overvloed aanwezig is: de zon. Een oven op zonneenergie, met behulp van een paraboolspiegel. Met hulp
van mensen van de TU is er gerekend; de volgende stap is
de realisatie van een oven op zonne-energie.
Voor de keramiekdagen hebben Ed en Ine “Vrienden van
Christopher” gevraagd het ovenproject en ons werk onder
de aandacht te brengen van de mensen op het festival.
Gedurende het weekend was er volop belangstelling bij
onze stand met een eye-catcher in de vorm van een nepparaboolspiegel. Ook Melanie en Faustina van Swopa en
Pater Meddens waren geruime tijd in onze stand
aanwezig. Naast de directe opbrengst werden er ook
contacten gelegd welke voor het slagen van het project in
de toekomst wel eens zeer belangrijk konden zijn.
Terugkijkend een geslaagd weekend waar Ghana en het
werk van Vrienden van Christopher weer onder de
aandacht van de mensen is gebracht. Een weekend vol
boeiende contacten met mensen die interesse toonden
voor de leefsituatie van de mensen in Noord Ghana.
Jan Wijnen

Continuïteit bij SWOPA
Melanie weer in Sevenum
Na haar bezoek in 2001, was Melanie
(oprichtster van SWOPA), afgelopen
juni voor de 2de keer in Sevenum. Ze
was dit keer niet alleen. Ze werd
vergezeld door de 31-jarige Faustina,
die Melanies werk deels over gaat
nemen.
Faustina is een jonge moeder uit
Sirigu, die extra inkomsten vergaard door de traditionele
muurschilderingen over te brengen op schilderdoeken.
Deze traditionele schilderingen waren de afgelopen
maanden in verschillende galeries in Nederland. te zien.
We hebben de gelegenheid aangegrepen om met Melanie
en Faustina een rondje Sevenum te doen. Melanie had
Sevenum al eerder gezien, voor Faustina was alles nieuw.
Zij was rechtstreeks vanuit haar hutje in Sirigu met
Melanie naar Nederland gekomen.
Met Melanie hebben we uitvoerig gesproken over
projectopvolging. SWOPA is een project met een
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van NoordGhana. Omdat Melanie gezien haar leeftijd zaken over wil
dragen is opvolging een hot-item. Melanie geeft aan dat
het moeilijk is om goede projectleiders te vinden. Het is
volgens haar hoogst belangrijk dat projectleiders hun roots
in het gebied hebben. Alleen dan blijft iedereen in de
regio zien dat SWOPA geen Westers feestje is, maar een
Ghanees project, duurzaam met potentie en kansen voor
veel Ghanezen. Projectleiders als Faustina dus…
Ik hoop dat Melanie ooit een boek schrijft en daarmee
deze en haar vele andere wijsheden vastlegt.

Kennis van dichtbij
Veulenaar al 10 jaar in Ghana
Ook oud-Veulenaar Wiljo Fleurkens was voor het feest
van Pater Meddens voor een kort
bezoek in Nederland. Fleurkens is
al 10 jaar in Noord-Ghana als
ontwikkelingswerker actief en
vormt daarmee een unieke intermediair tussen 2 culturen. Tijdens
een ontmoeting vertelde hij ons
over zijn unieke werlwijze.
Zoals in de inleiding al aangegeven
is; communicatie is een belangrijke pijler in de
samenwerking met Ghanese counter-parts. Fleurkens
werkt als een soort van project-bemiddelaar tussen
Ghanese en Nederlandse partijen. Deze ‘nieuwe’ vorm
van ontwikkelingswerk is praktisch van insteek. Ghanezen
die een school, een put of een andere voorziening in hun
dorp willen, kloppen bij Fleurkens aan. Onder
voorwaarden dat de Ghanezen zelf financiële input en de
arbeid leveren treedt Fleurkens als project-makelaar,
planner, en fondswerver op. Bovenal heeft hij een
belangrijke rol in de communicatie tussen alle betrokken
partijen. Deze manier van werken biedt perspectieven.
Omdat de mensen zelf het initiatief nemen is het gewenste
ownership aanwezig. Interessante aanpak die wellicht
mogelijkheden biedt in het werk van VvC.

Ghanese Zwitser te gast
Frans Zemp op bezoek
Tijdens zijn verblijf in
Europa
afgelopen
voorjaar heeft Frans
Zemp een paar nachten
bij
ons
geslapen.

Frans Zemp, afkomstig uit Zwitserland,
is eerst als ontwikkelingswerker naar
Ghana gegaan. Hij heeft zich daarna in
Ghana gesetteld en is gestart met een
boerderij om op biologische wijze
producten te gaan verbouwen. Hij doet
dat om te laten zien aan Ghanezen dat
het mogelijk is om onder de zeer
moeizame omstandigheden aldaar
producten te verbouwen. Met succes
verbouwt hij onder andere rijst en
andere graanproducten. Frans is
getrouwd met een Ghanese, zij hebben
geen kinderen.

Het
is
altijd
een
genoegen om met Frans
te discussiëren over de
ontwikkelingen in Noord
Ghana. Frans heeft een
verfrissende kijk op de
zaken zolas deze in
Ghana plaats vinden.
Met name de visie die
Frans heeft over de ontwikkelingen op de Balungo Farm
zijn uiterst zinvol, en wij volgen zijn adviezen dan ook
graag op.
Verder hebben we lang gepraat over de eigenschappen en
de gebruiken van de Noord-Ghanezen. Dit leverde voor
mij een aantal nieuwe gezichtspunten op, maar het zou te
ver voeren om deze hier uit te diepen. Het blijft altijd
bijzonder om met deze uiterst begaafde man in gesprek te
zijn,
Frans Meddens jr.
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