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Beste Ghana-vrienden, 
 
Deze brief is zo gemaild/gepost dat hij tussen Kerst en Nieuwjaar bij U, bij jou, op het scherm 
verschijnt of in de bus valt. 
 
Eigen aan deze dagen is dat er in huis zo nu en dan rust is, geen gesprek, geen lawaai, zelfs 
geen sms’jes en voor wie zo’n moment geen onrust veroorzaakt, wat kan, maar juist 
weldadig is, komen er gedachten los, welt er een verlangen op anders dan anders. 
Het Kind in de kribbe ligt vredig te slapen, te glimlachen, mooi om naar te kijken voor jong en 
oud. Eenmaal groot geworden, volwassen, verricht Hij wonderen, verspreid rust -  maakt 
gelukkig. Ooit – ergens te midden van veel mensen om Hem heen - heeft Hij uitgeroepen:     
“Ik ben een vuur op Aarde komen brengen en hoe verlang Ik ernaar dat het oplaait! ” 
Het is geen gewoon vuur, het vuur waarmee Jezus naar onze koude wereld komt toen en nu 
en waarnaar Hij zo sterk verlangt dat het oplaait. Geen gewoon vuur maar wat voor vuur dan 
wèl ?! 
Zouden niet alle mensen – jong en oud – diep in eigen hart voelen en weten dat om dàt Vuur 

eigenlijk alles draait, al is het maar een Vonkje van dàt JEZUSVUUR!  
  
 
Wat wensen wij elkaar nu toe, 
Het JEZUSVUUR 
En voor het komend jaar 
Een goede – Herstelde - Gezondheid 
 
Bekijk deze eenvoudig mooie kerstafbeelding 
eens: We zien een bejaarde herder met zijn 
jeugdige vriend. Beide ouders Maria en haar 
bescheiden echtgenoot Josef  op de achtergrond. 
Maria toont ons vol vreugde haar kind, op wie 
aller ogen zijn gericht. God zijn Vader stuurt ons 
Zijn Zoon, Zo juist geboren – en naar het lijkt met lege handen… Hij vraagt iets aan 
ons, een warm WELKOM voor JEZUS, en dan vraag maar wat U, Jij wilt en sta er 
open voor als de Handen van deze Blijde Herder: want dat zal zijn:|”EEN EER VOOR 
GOD ” bovendien “ VREDE VOOR ALLE MENSEN”.  
Ten teken dat Hij als een Vader als een Moeder van “Ons Allemaal” houdt! 
 
Pater Frans Meddens 
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Reisgezelschappen naar Ghana 
In de vorige Rondzendbrief las u waarom de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van 
de lokale bevolking bij het schoolvoedselprogramma aandacht vraagt. In november jl was er 
een reisgezelschap van Stichting Vrienden van Christopher in Ghana. Zij kregen van de 
schoolleiding en het oudercomité uitleg onder een boom bij de school (zie foto); 
 

Hoe werkt het in Yebongo 
In tegenstelling tot de meeste schoolvoedselprojecten die door de overheid en grote 
organisaties worden opgezet is ons project in Yebongo een dorpsproject. 
In Ghana nemen ongeveer 1 miljoen kinderen deel aan een schoolvoedselproject waarvan 
450 in Yebongo. In Yebongo levert het oudercomité de handjes voor de uitvoering van het 
project. Zij hebben een eenvoudige keuken gemaakt. Sanitaire voorzieningen en een 
opslagruimte zijn bij de school aanwezig. Het voedsel wordt op de lokale markt ingekocht. Bij 
de school is onlangs een put aangelegd waardoor het mogelijk wordt om bij de school 
voedsel te verbouwen in een schooltuin. 
In Yebongo wordt er door de vrouwen die er als vrijwilliger koken zo gevarieerd mogelijk 
gekookt. Maar het menu wordt vooral bepaald door dat wat voorhanden is. Daarbij wordt 
door de 2 docenten die het voedsel kopen wel afgestemd met “de keuken” wat er op het 
boodschappenlijstje staat. Bij het verstrekken van het voedsel zijn het de docenten die 
toezien dat de kinderen hun handen wassen en dat iedereen zijn aandeel krijgt. 
 
Wat kost het?  
Naar schatting wordt er jaarlijkse wereldwijd $ 75 miljard geïnvesteerd in schoolvoedsel 
projecten, waardoor er dagelijks 368 miljoen kinderen een schoolmaaltijd krijgen. 
Omgerekend in euro’s is dat bijna € 225,- per kind. Bij ons schoolvoedselprogramma in 
Yebongo zijn de bedragen van een heel andere orde. In Yebongo doen gemiddeld 450 
kinderen mee, waarbij wij € 9.000 per jaar bijdragen. Dat is slechts € 20,- per kind! De 
ouders in Yebongo betalen slechts enkele euro’s per seizoen voor hun kinderen die 
deelnemen aan het Schoolvoedselproject. Wezen kunnen kosteloos deelnemen. 
 
Saamhorigheid; sleutel tot succes…. 

De reizigers kregen bevestigd wat uit onderzoek al bleek; de ouders zijn blij dat de kinderen 

de hongerperiodes goed door komen dankzij het schoolvoedselproject. De gevraagde 

bijdrage die de ouders dienen te betalen blijkt geen breekpunt te zijn. Ondanks de relatief 

lage kosten en de beschikbare vrijwilligers is er behoefte aan meer teamwork en solidariteit. 
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Dorpsfeest 

In januari gaat er een nieuw reisgezelschap met vertegenwoordigers uit het bestuur naar 

Ghana. Zij zullen een dorpsfeest bijwonen, een ideale gelegenheid om het oudercomité en 

de staf van de school te ondersteunen om in een positieve sfeer te werken aan draagvlak 

voor het project. De reizigers zullen er op aandringen om uitvoering te geven aan de 

aanbevelingen die uit onderzoek naar voren kwamen; 

- Werken aan solidariteit door het houden van workshops 

- de docenten op school dienen strenger afspraken te bewaken zodat spijbelen en laatkomen 

voorkomen wordt. Daarnaast zullen de reizigers onze financiële steun voor het seizoen in 

2017 bevestigen. Daarom doen we weer een beroep op u. 

 

Rond Kerstmis is het toch wel voor bijna alle mensen een goede gewoonte iets voor een 

goed doel over te maken. Je krijgt er een goed gevoel voor terug. Maar eigenlijk is toch voor 

de meeste weldenkende mensen er meer dan dat. 

Bij voorbaat dank voor uw gift aan ons Schoolfeedingproject in Yebongo. Bankrekening: 

NL83RABO0147223415 van Stichting Vrienden van Christopher te Sevenum 

Pater Frans Meddens 
Peter Nellen 
Jan van den Broek 

 


