
 

Uw gift voor het School Feeding Program kunt u overmaken op  

Rekeningnummer NL83RABO0147223415, van Stichting Vrienden van Christopher te Sevenum 

De Stichting is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en daarom is uw gift aftrekbaar van de belasting. 
 

 
Leudal, december 2017 

 
Beste Ghanavrienden, 
 
In deze donkere dagen van het jaar zijn we gewend om ons te bezinnen op de afgelopen 
periode. Een periode om stil te staan of we de goede dingen doen en of we de dingen ook 
goed doen.  
 
Father Camillo kijkt in deze donkere dagen over een langere periode terug. Op 10 december 
was het 40 jaar geleden dat hij priester werd. Father Camillo is een oud-leerling van pater 
Meddens en was al vele malen op onze jaarlijkse picknick. Op 30 december wordt het 
jubileum groots gevierd in Garu, de plaats waar hij geboren werd en waar hij tot priester werd 
gewijd. Tijdens de aanstaande Ghana Picknick in mei zullen we aandacht schenken aan dit 
jubileum. 
 

 
 
Peter Nellen kijkt op de volgende pagina’s terug op zijn periode in Ghana, afgelopen oktober. 
In zijn bijdrage staat het bezoek aan ons schoolvoedselproject in Yebongo centraal.  
 
Hopelijk neemt u ons Schoolvoedselproject ook in deze periode van het jaar mee in uw 
overwegingen. Voor de continuïteit zijn uw donaties noodzakelijk. Uw gift voor het School 
Feeding Program kunt u overmaken op Rekeningnummer NL83RABO0147223415, van 
Stichting Vrienden van Christopher te Sevenum. 
 
Wij wensen u de rust en inspiratie die nodig is voor een bezinning die bij u past in deze 
periode. We wensen u zalig Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar.  
 
 
Pater Meddens, Ineke Grooten, Jan van den Broek en Peter Nellen 
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In Yebongo onder een boom 
Warme ontvangst 
 
“…en dan ontvouwt zich voor je ogen een 
energiek en opzwepende dansspektakel 
waar je als nuchtere Hollander vooral 
geamuseerd naar kunt kijken. Om mee te 
doen is de drempel wel erg hoog. Wat zijn 
deze vrouwen van alle leeftijden toch 
beweeglijk, wat kunnen ze dat toch goed! En 
die ritmiek vol verrassende wendingen, 
fantastisch. Ik wed dat als ik mee ga doen 
dat zij niet meer bij komen van het lachen. Dat doe ik dan ook maar niet. En dat is okay, 
getuige het tomeloze plezier dat ze met elkaar hebben. Tot dat de dagvoorzitter de dames 
weer terug delegeert naar hun zitplaatsen voor het vervolg van de bijeenkomst.” 
 
Afgelopen oktober 2017 waren bestuurslid Ilse Milot en ondergetekende Peter Nellen, 10 
dagen in Ghana om projectbezoeken af te leggen aan de 3 projecten waaraan onze stichting 
zich heeft verbonden. In deze periode hebben we 2 dagen besteed aan het 
schoolvoedselproject. 
Ondanks dat we beiden ervaren Ghana-reizigers zijn, blijft telkens de warme ontvangst, de 
belangstelling en de vriendelijkheid van de gewone mensen indruk maken tijdens 
bijeenkomsten als hierboven beschreven. 

 
Op dinsdag 23 oktober jl. gingen we voor het eerst naar de 
dorpsschool van Yebongo, waar we tijdens eerdere reizen al vele 
malen eerder waren. De school waar we al 10 jaar mee 
samenwerken in het schoolvoedselproject. Al meteen toen we 
geparkeerd hadden werden we bij aankomst door Victor Agabre 
(onze adviseur)  naar de zijkant van de school gedelegeerd, waar 
onder een boom stoelen en tafels voor ons klaar stonden. Daar 
ontmoetten we de dorpsoudsten met de plaatsvervanger van de 
Chief, de ouderraad, de onderwijzers en de dagvoorzitter, naar ik 
later begreep ook een docent van de school. Er waren ongeveer 40 
ouders (hoofdzakelijk moeders) en veel kinderen die ook een glimp 
van het spektakel probeerden op te vangen. Samen met Franz 
Zemp en Victor Agabre werden we als bijzondere gasten ontvangen. 
Na het openingsgebed volgden vele sprekers. 
 
Het was heel duidelijk dat de school zich van zijn beste kant wilde 
laten zien. Het programma was met zorg samengesteld en werd vlot 
doorlopen. Het belang van schoolvoedsel werd door meerdere 
sprekers beaamd. Er waren dansende vrouwen en zingende en 
dansende leerlingen. En wij werden gefêteerd met Ghanese smog 
en een Ghanese jurk. 
 
Namens ons legde Victor 2 opties voor aangaande het vervolg van 
het schoolvoedselproject om draagvlak te vergroten: 

- Doorgaan zoals het nu gaat, waarbij ouders slechts 5 cedi (1 euro) per kind per 
semester bijdragen of 

- Een vernieuwde aanpak waarbij de vrijwilligers die koken met een microkrediet de 
kans krijgen om als zelfstandige schoolvoedsel te verkopen via gereduceerde prijzen. 

Tijdens de stemming werd er massaal voor gekozen om door te gaan zoals het nu gaat.  
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Maar er werd ook een beroep op ons gedaan voor andere hulp. Zo werd er gevraagd naar  

1) financiële ondersteuning voor de bouw van een “kindergarten”; klaslokalen voor de 
jongste kinderen. Om de urgentie ervan te benadrukken werd tijdens ons bezoek de 
fundering uitgegraven door enkele mannen. 

2) Ook was er vraag naar schoolmaterialen en schoolmeubilair.  
3) Een andere grote wens is om op het schoolterrein een put te slaan. Kinderen moeten 

nu bijna een kilometer lopen om water te drinken of om hun potjes na het nuttigen 
van een schoolmaaltijd af te wassen.  

We hebben -mede op advies van Franz Zemp en Victor Agabre- aangegeven dat onze 
eerste prioriteit het schoolvoedselproject is. Als dit beter gaat lopen kunnen we andere 
projecten overwegen.   
 
Rond het middaguur werd er voor alle 
kinderen van de school schoolvoedsel ver-
strekt, zodat wij konden zien hoe dat in de 
praktijk in zijn werk gaat. Er werd een geva-
rieerde maaltijd gepresenteerd en het was 
mooi om te zien hoe al die 450 kinderen ver-
spreid over het schoolplein hiervan smulden! 

 
 
 
Tijdens het tweede bezoek op maandag 30 oktober werd ons in een 
informele setting uitgelegd dat zowel de ouderraad als de chief 
bijeenkomsten gaan organiseren en ouders actiever benaderd 
worden om deel te nemen aan het project. Middels rollenspel en 
uitleg zal gepoogd worden meer ouders bewust te maken van de 
noodzaak van scholing en dat ze bij moeten dragen aan het 
schoolvoedselproject. Namens de donoren hebben we aangegeven 
dat, als zij een financieringsaanvraag voor een put sturen, wij dat in 
onze overwegingen meenemen. Deze toezegging leidde tot 
applaus. 
 
Na afloop hebben we met Franz en Victor gesproken over hun rol. 
Gezien zijn leeftijd probeert Franz zijn farm over te dragen of te 
verkopen. Als dat lukt dan zal hij geen voedsel meer kunnen leveren 
aan het project. Verandert er dan iets aan zijn betrokkenheid? Zowel 
Franz als Victor beamen dat zij  Yebongo onvoldoende in staat 
achten om het project op eigen kracht te organiseren, zonder hun 
hulp. Zij zullen dus door gaan. Hun betrokkenheid blijft dus nodig, 
ondanks onze zeer positieve indruk van ons eerste bezoek. 
We volgen de ontwik-
kelingen op de voet en 
houden u op de hoogte.  
 

 
Op www.vriendenvanchristopher.nl en facebook 
kunt u meer foto’s en filmpjes van onze reis terug 
zien. Op vrijdag 29 december 2017 zullen we van 20 
tot 22 uur in horecacentrum De Sevewaeg aan de 
Markt in Sevenum een korte presentatie met onze 
reiservaringen verzorgen. U bent van harte welkom. 
 
Peter Nellen,  
Stg. Vrienden van Christopher 

De LadderDe LadderDe LadderDe Ladder    

Stel je voor een ladder. Bij de 

hoogste trede van de ladder hangt 

fruit en alles wat je hartje 

begeert. Een van de onderste 

treden is gebroken en een vriend 

wil bij het klimmen deze trede 

over slaan. Maar dit is gevaarlijk, 

het risico van terugvallen is te 

groot.  Deze trede is eigenlijk 

onmisbaar ook al probeert je 

vriend deze over te slaan. 

Zo kun je ook naar de wens van 

een put in Yebongo kijken. Water 

is een basis voor alles. Als er een 

put op het schoolterrein komt, 

hoeven de kinderen niet ver te 

lopen om hun kommetjes om te 

spoelen, hebben de moeders die 

koken water bij de hand, kan het 

cement nat gehouden bij de bouw 

van de “kindergarten”. 


