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Emiel Jakobs uit Sevenum is algemeen bestuurslid vanaf 2016 

nadat hij via zijn toenmalige werkgever voor een korte tijd 

werkzaam was voor een lokale NGO in het Noorden van Ghana, 

toevallig ook het werkgebied van VvC. Emiel werd geraakt door de 

warmte en de openheid van de mensen. Hij sloot zich bij VvC aan 

om de betrokkenheid bij Noord-Ghana te verduurzamen. 

 

 

Jan Wijnen uit Sevenum is in 2005 voor het eerst met VvC in 

Ghana geweest. Sindsdien is Jan besmet met het Ghana-virus en is 

hij bestuurlijk actief. Jan werd in 2017 benoemt tot Chief of 

Development van het dorpje Kandiga. Jan presenteert onze 

projecten graag tijdens open dagen, markten en beurzen. Hij raakt 

niet uitgepraat over Ghana en onze samenwerking met Ghanese 

partners. 

 

Ilse Milot uit Venlo heeft al jarenlang iets met Afrika. In haar 

zoektocht om iets met Afrika te doen kwam ze via VvC in 2010 in 

Ghana terecht en leerde ze Faustina kennen. Ilse is vanaf 2013 

bestuurlijk actief, gericht op het project “Haar Kunst” en de 

nieuwe projecten die op het pad komen. 

 

 

Peter Nellen uit Sevenum was een van de deelnemers van de 

eerste VvC-reis naar Ghana in 1999. Uit enthousiasme voor het 

fantastische werk van Christopher was hij  medeoprichter van VvC. 

Peter was al jaren daarvoor actief op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking in een plaatselijke werkgroep. Peter 

heeft Ghana inmiddels 9 x bezocht. Peter is voorzitter. 



 

Gijs de Swart uit Horst reisde in 2013 via VvC naar Ghana en kwam 

zodoende in contact met onze projecten en onze werkwijze. Gijs is 

maatschappelijk en politiek zeer betrokken. Sinds 2015 is Gijs onze 

penningmeester. 

 

 

Pater Frans Meddens uit Nunhem was jarenlang werkzaam in 

Ghana. Hij is een inspirator voor de VvC en vele andere 

soortgelijke groeperingen in Nederland. Pater Frans is een echte 

netwerker en knoopt mensen aan elkaar. Ondanks zijn hoge 

leeftijd (> 90) is hij nog steeds bevlogen als het over Ghana gaat. 

Jaarlijks organiseert VvC  rondom zijn verjaardag een Ghana 

Picknick zodat de pater een podium houdt en zijn netwerk in tact 

blijft. Pater Frans is adviseur; geen bestuurder van VvC. 

 

 

 

 

  

 

 


