
Inspiratie uit Ghanese klei 
Presentatie van een Ghanees kunstproject 

 
Op 21 april 2014  (2de Paasdag), van 11 tot 13 uur informeert de Stichting 
Vrienden van Christopher uit Horst aan de Maas donateurs en belangstellenden 

over de voortgang van het Ghanese kunstproject “SWOPA en haar Kunst” dat zij 
ondersteunen. Dit doen ze middels een presentatie bij Rakuvaria, het atelier van 
Ed en Ine Knops in Sevenum. Tijdens de presentatie demonstreren Ed en Ine 

Knops hoe SWOPA hen inspireerde tot het ontwikkelen van nieuwe technieken. 
Aansluitend is het atelier geopend tot 16 uur. 

 
Armoede en kunst 

Het noorden van het West-Afrikaanse Ghana kenmerkt zich door armoede, 
droogte. Het plattelandsdorpje Sirigu heeft de omvang van de gemeente Horst 
aan de Maas. De bewoners leven hoofdzakelijk van de schamele opbrengsten van 
de grond. Dit geldt in mindere mate voor de vrouwen die aangesloten zijn bij het 
project SWOPA. Deze vrouwen beschilderen op traditionele wijze de muren van 
hun lemen hutjes en maken op traditionele wijze keramiek voor huishoudelijk 
gebruik. Zij laten zich inspireren door de tradities van de streek en de 
omgeving.  De vrouwen maken ook samen kunstwerken op canvas (doek), 
gebaseerd op de traditionele muurschilderingen. Hun kunstwerken worden over 
de hele wereld verkocht en hun vrouwencentrum is een toeristische trekpleister 
in het gebied. Op deze manier verwerven zij extra inkomsten om hongerperiodes 
te overbruggen en hun kinderen naar school te sturen. 
De eisen die de markt stelt nemen echter toe waardoor een kwaliteitsverbetering 
van de kunstwerken nodig is. 
 
Inspiratie voor Nederlandse Keramisten 

In 2006 bezochten keramisten Ed en Ine Knops SWOPA via Stichting Vrienden 
van Christopher. Ed en Ine verbleven een week lang in het gastenverblijf van 
SWOPA. Ze liepen met de pottenbaksters uit de groep mee, ze delfden klei, 
bewerkte het en zagen hoe de potten in open vuur gebakken werden. Ze raakten 
bevlogen en geïnspireerd en legde het hele proces vast op foto en film. Al tijdens 
hun reis hebben Ed en Ine gezocht naar mogelijkheden om hun expertise en 
contacten in te zetten om de kwaliteit van het keramiek te verbeteren. Zo 
bouwden ze ter plekken een oven, waardoor veel minder brandstof nodig was. 
Daarnaast deden ze met hulp van de TU Eindhoven onderzoek naar de 
mogelijkheden om te bakken met hulp van zonne-energie. De reis naar Ghana 
inspireert hen tot op de dag van vandaag; inmiddels passen ze SWOPA-
technieken toe in Nederland. 
 
Kwaliteit 

De vrouwen van SWOPA kwamen ook zelf met een idee om kwaliteitsverbetering 
te krijgen. Zij schoven hun artistiek leider Faustina Ayambire naar voren om een 
3-jarige kunstopleiding in de hoofdstad Accra te volgen. Na de opleiding zal zij de 
vrouwen van SWOPA trainen en inspireren om de kwaliteit van hun keramiek en 
schilderwerken te verbeteren en de streek op de kaart zetten. Voor Faustina en 
de andere vrouwen is dit dé mogelijkheid om hun eigen talenten te ontwikkelen 
en dat geeft hen zelfvertrouwen en zelfrespect, een belangrijke basis van waaruit 
duurzame ontwikkeling een kans krijgt.  



Steun vanuit Nederland 

Stichting Vrienden van Christopher heeft besloten deze kunstopleiding te 
ondersteunen middels het project “SWOPA en Haar kunst”. Dit omdat er een 
groot draagvlak is binnen de vrouwengroep en omdat de opleiding in grote mate 
zal bijdrage aan duurzame verbetering van het project. Inmiddels zijn er meer 
dan 30 Nederlandse donateurs en is de helft van het benodigde bedrag 
verworven.  
 
Presentatie, demonstratie en pindasoep 

Vrienden van Christopher ondersteunt al 15 jaar lokale plattelandsinitiatieven in 
het noorden van Ghana. Door regelmatig presentaties te organiseren werft zij 
nieuwe Ghana-reizigers en informeert ze donateurs en belangstellenden over de 
projecten. 
Op 2de Paasdag organiseert de stichting een bijzondere sessie waarin de 
voortgang van “SWOPA en Haar Kunst” en de bevlogenheid en inspiratie van Ed 
en Ine Knops elkaar ontmoeten tijdens een presentatie en demonstratie van 2 
uur. Tijdens de presentatie is er Ghanese pindasoep verkrijgbaar! 

Meer informatie op www.vriendenvanchristopher.nl, www.rakuvaria.com en www.swopa.org. 

De presentatie vindt plaats op 21 april van 11 tot 13 uur bij het atelier van Rakuvaria, Ulfterhoek 25b, 

5975 RG Sevenum. Aansluitend is het atelier opengesteld tot 17 uur. Rakuvaria is op loopafstand van 

Station Horst-Sevenum. 

SWOPA heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de vrouwen van Sirigu en de 

regio en wil dat ook in de toekomst blijven doen. Steun daarom de opleiding van Faustina. Uw gift 

voor het project kunt u overmaken op rekeningnummer 14.72.23.415 van Stichting Vrienden voor 

Christopher te Sevenum ovv “SWOPA en Haar Kunst”. Voor de belastingdienst heeft de stichting een 

ANBI status (Algemeen Nut Beoogde instelling) en daarom is de gift aftrekbaar voor de belasting. 

 

 


