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Voor de belastingdienst is de Stichting Vrienden van Christhopher een ANBI 

(Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom is uw gift aftrekbaar van de belasting. 

 

De droom van Faustina 
Wervingsactie succesvol 

 

In oktober ontving u van ons een brief met het 

verzoek om de opleiding van Fautsina te 

ondersteunen. Faustina wordt opgeleid om een 

kwaliteitsimpuls te geven aan hun project; 

SWOPA.  

 

Wij nodigde u in de 

brief uit om bij te 

dragen aan de 

opleiding en we 

kregen veel bij-

dragen. De fonds-

werving verloopt 

naar wens maar nieuwe giften 

zijn nog steeds welkom. Meer 

nieuws is terug te vinden op 

onze website. 

 

Wat krijgt u als donateur?  
Indien u een donatie geeft en u 

zich daarbij aanmeldt via het 

inschrijfformulier, dan ont-

vangt u een ontvangstbeves-

tiging. We houden u dan op de 

hoogte van de ontwikkelingen en we nodigen u uit voor 

enkele bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst staat 

gepland voor het voorjaar van 2014 alwaar we uitleg 

geven over SWOPA en Haar Kunst. Indien u een gift 

heeft gedaan maar geen inschrijfformulier heeft ingevuld, 

dan ontvangt u geen uitnodiging  voor de bijeenkomsten. 

Desgewenst kunt u alsnog een inschrijfformulier invullen 

en toesturen.  

  (zie http://www.vriendenvanchristopher.nl/wp-

content/uploads/2013/10/Wervingsbrief-SWOPA-en-

Haar-Kunst1.pdf). 

   

 
  

  

  

Promotionele activiteiten 

VvC laat zich zien 
 

Elk jaar zoekt VvC contact met haar 

(potentiële) achterban. Minimaal 1 

maal per jaar doen we dat via een 

nieuwsbrief als deze. Jaarlijks hebben 

we een presentatie. En we laten ons 

een aantal maal per jaar zien bij 

regionale activiteiten.  

 

Onze bestuurder Jan Wijnen vindt het 

leuk om in een marktkraampje onze 

activiteiten onder de aandacht te 

brengen en daarbij ook wat producten 

te verkopen. Zo stond Jan op 7 

december op de adventsmarkt in streekmuseum De Locht 

in Melderslo. Jan verkocht er handbeschilderde kleine 

schilderijtjes / kaarten, gemaakt door Faustina. Daarnaast 

maakte Jan er reclame voor onze jaarlijkse reizen naar 

Ghana (zie verder).  

Meer info over onze promotionele activiteiten vindt u op 

onze website.  

 

NIEUWSBRIEF.nl 
Dec. 2013 

Dit is de nieuwsbrief van Stg. “Vrienden van Christopher”(VvC). De stichting is vernoemd naar Christopher Apumporongo die zich 

gedurende zijn leven heeft ingezet voor de ontwikkeling van zijn geboortestreek in Noordoost Ghana.  

De nieuwsbrief verschijnt minimaal eens per jaar. Reacties zijn welkom: pgm.nellen@kpnmail.nl, tel. 06-12610060 

● ● ● 

De vrouwen uit het dorpje 

Sirigu generen extra 

inkomsten door hun dorpje 

als toeristische trekpleister 

op de kaart te zetten. Dit 

doen ze door de traditie van 

muurschilderingen in eren 

te houden en door de 

verkoop van traditionele 

kunst. Faustina is artistiek 

leider van de groep en 

hoopt na afronding van 

haar opleiding een 

kwaliteitsimpuls te geven 

aan de kunstvoorwerpen 

die er gemaakt worden.  

● ● ● 
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Schoolvoedsel werkt! 
Met een lege maag  

kun je niet leren 

 

In het hongerseizoen krijgen 900 kinderen dankzij ons 

schoolvoedselprogramma dagelijks 1 goede maaltijd. Het 

programma -in 2004 gestart door Pater Meddens- is 

succesvol dankzij de kleinschalige aanpak en de goede 

lokale  organisatie.  

 

Schoolvoedselprogramma’s zijn niet nieuw in 

ontwikkelingssamenwerking. Zij hebben tot doel om 

kinderen op school van een goede maaltijd te voorzien en 

de scholen aantrekkelijker te maken zodat ouders hun 

kinderen naar school sturen.  

Het Experimental Schoolfeeding Program is 

een particuliere initiatief dat Pater Frans Meddens in 2004 

startte en dat sinds 2012 ondergebracht is bij VvC. In de 

uitvoering heeft Pater Meddens in Nederland 

ondersteuning van een kleine groep vrijwilligers. In 

Ghana is Franz Zemp de organisator, die in samenwerking 

met de staf van de 3 scholen, de ouderraden en de lokale 

Chiefs zorgt voor de uitvoering.  

Wij streven er naar dat ouders en kinderen meewerken op 

het land en bij de bereiding van het voedsel. Dit kan 

uitstekend worden gecombineerd met scholing in 

voedselgezondheid en biologische landbouw. Door deze 

multidisciplinaire aanpak zal ons aandeel in de loop van 

de jaren moeten afnemen. In de komende periode gaat 

Franz Zemp in de 3 gemeenschappen in gesprek met de 

schoolcomités, de onderwijzers en de lokale Chiefs om te 

bespreken of ons aandeel inderdaad af kan nemen.  
 

 

Uw gift komt op de goede 

plaats terecht! 
 

Doordat VvC kleinschalig werkt, de samenwerkings-

partners goed kennen en omdat we kritisch zijn, bent u er 

van verzekerd dat u gift aan VvC op de goede plek terecht 

komt. Geen strijkstokken, onduidelijke praktijken. 

Het is wellicht interessant om te weten dat uw gift aan 

VvC aftrekbaar is van de belasting vanwege onze ANBI-

status. VvC heeft deze ANBI-status omdat ze open en 

transparant werkt. Op onze internetsite vindt u alle 

relevante informatie zoals een beleidsplan, jaarcijfers, 

jaarverslagen conform de nieuwe regelgeving die op 01-

01-2014 ingaat. Zie www.vriendenvanchristopher.nl en 

https://www.facebook.com/vriendenvan.christopher. 

 

Ga mee naar Ghana 
Ghana is een fantastisch land om te bezoeken! 

Dit  kunnen de 14 reisgezelschappen die via de Stichting 

“Vrienden van Christopher” (VvC) naar Ghana gingen 

bevestigen. VvC organiseert jaarlijks een reis naar Ghana 

waarbij iedereen die dat wil mee kan. De programma-

onderdelen, de periode van 

de reis maar ook het service 

level (back-pack of meer 

gericht op luxe) 

wordt afgestemd met de 

reizigers en onze contact-

persoon in Ghana die de 

reisgids zal zijn.  

In 2013 hebben we met een 

groep potentiële reizigers 

een reis voorbereid. Maar 

door verschillende omstan-

digheden is besloten om de 

reis uit te stellen naar het 

najaar van 2014. 

 

In de komende maanden 

zullen we tijdens meerdere 

bijeenkomsten de reis naar 

Ghana van het najaar 2014 

voorbereiden. Er zijn nog plaatsen vrij. Overweegt u om 

een keer naar Ghana te gaan? Sluit dan vrijblijvend aan bij 

onze bijeenkomsten. Meer info  bij Jan Wijnen (06-

25438476) of Peter Nellen (06-12610060). 

Bedankt u voor uw steun in 2013.  

We wensen u alle goeds in 2014. 
 

Het bestuur van Vrienden van Christopher: 

Nell Verrijth, Ilse Milot, Jan Wijnen & Peter Nellen  


