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Leudal, juli 2017 

 
Beste Ghanavrienden, 
 
Mijn 90e verjaardag werd een onvergetelijke belevenis. 
Sadik* vertelde hoe hij Pater Frans alleen kende uit de 
verhalen van mensen, die tussen 1966 en 1977 met deze 
“Sprinkhaan”, zoals ze hem noemden, hadden 
samengewerkt. 
De Pater  ging ervanuit dat je een mens niet over God 
moest spreken als hij honger heeft. En niet eerder dan 
wanneer hij het nodige voedsel voor hemzelf en zijn 
gezin gewaarborgd heeft! 
In Nabango startte de Pater daarom met een oude 
voorvaderboom te redden van een dreiging ten gevolge 
van ernstige erosie. Toen dat lukte in 2 jaar was de volgende aanpak kwekerijen van vooral 
mango-boompjes en binnen een jaar groeide er bij elke compound in Nabango een jonge 
mangoboom! 
Nu er sinds kort in alle dorpen rond Sirigu watermeloenen groeien, komt er echt vooruitgang 
in de economische situatie van de lokale bevolking via kleine boerenbedrijven!! 
De tijd is nu aangebroken voor hoopvolle evangelisatie, het spreken over God en zijn kerk op 
aarde! 
Toen hierop een antwoord van Pater Meddens volgde was dat kort en duidelijk: deze 
gedachten en de aanpak daarvan – beste mensen – komt NIET van mij, maar van mijn vader 
en moeder, daarom voor hen een warm applaus! 
 
Graag zou ik ieder van jullie persoonlijk 
bedanken voor je gelukwens en voor de 
gulle bijdragen voor de overkomst van Mgr. 
Camillo, Sadik, Benedict Assorow, Cate en 
Franz Zemp om samen met ons allen mijn 
90e verjaardag te vieren, inderdaad een 
schitterend kado, waarvoor heel hartelijk 
bedankt!!! 
 
 
 
Pater Frans Meddens 
 
 
P.S. Met dank aan Peter Nellen en Ineke 
 
 
*Een samenvatting van de bijdrage van Sadik is te vinden op www.vriendenvanchristopher.nl  

http://www.vriendenvanchristopher.nl/
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Nieuwe ideeën voor Schoolfeeding  
Inspiratie uit ontmoetingen 
 
Een ieder die er bij was zal het kunnen beamen; wat is het 
inspirerend als je zoveel Ghanese vrienden tijdens de 
jaarlijkse Ghana-picknick bij de 90e verjaardag van pater 
Frans kunt ontmoeten! Met het oog op het 
Schoolfeedingproject in Yebongo waren onze ontmoetingen 
met Frans Zemp tijdens de Ghana-Picknick en 2 dagen later 
zeer inspirerend. 
 
We hebben in voorgaande Rondzendbrieven uitvoerig 
aandacht geschonken aan de afname van het aantal ouders 
dat meedoet met het schoolvoedselproject. Gevolg is dat een 
gedeelte van de kinderen in het hongerseizoen niet naar 
school gaat.  
Kunnen we hier invloed op uit oefenen? Wat gebeurt er als we zaken die goed gaan 
bekrachtigen? Hier een van de nieuwe ideeën uit onze inspirerende ontmoetingen; 
 
Trouw 
Het schoolvoedsel wordt al meerdere jaren door een groep vrouwen bereid, die dat volledig 
vrijwillig doen. Zij zijn gemotiveerd om dit te doen en laten daardoor werk voor het eigen 
gezin liggen. Wat zou het mooi zijn als we hen de kans gaven een eigen winkel te beginnen 
waar ze schoolvoedsel kunnen verkopen. Ze zouden met hulp van microkrediet kunnen 
starten en zo aanvullende inkomsten voor het gezin kunnen krijgen. Op deze manier worden 
de ouderraad en de docenten ook ontlast van werkzaamheden als inkoop en verdeling van 
voedsel. De docenten kunnen zich dan richten op toezicht.  
In deze variant zouden de ouders voedselbonnen moeten kopen, waarmee kinderen in de 
middagpauze schoolvoedsel kunnen krijgen. Met onze steun zouden deze voedselbonnen 
tegen gereduceerde prijzen verkrijgbaar moeten zijn, zodat ze voor iedereen betaalbaar 
worden.  
Voor dit idee, dat in Ghana is bedacht, wordt in de komende maanden draagvlak gezocht.  
Onze financiële steun blijft in de nieuwe opzet nodig, maar kan wellicht afgebouwd worden. 
 
Afbouwen 
Een andere positieve ontwikkeling bij bovenstaand idee is dat het project minder steunt op 
de inbreng van landbouwproducten van de boerderij van Frans Zemp. Volgens Frans heeft 
de pastoor van Wale Wale interesse om de boerderij over te nemen. Hij heeft geen gelofte 
van armoede afgelegd en hij geeft gehoor aan de oproep van de kerk dat priesters steeds 
meer in de eigen levensbehoeften moeten voorzien. Deze overname zou mooi aansluiten bij 
de veranderingen in het project. 
 
Draagvlak 
Een geëigende methode om draagvlak te krijgen is de inzet van rollenspelen. Victor (de 
gepensioneerde onderwijzer die ons vrijwillig helpt) is er van overtuigd dat je met deze 
toneelstukjes de ouders beter kunt overtuigen van nut en noodzaak dan alleen met 
gesproken woord. Victor heeft dit middel al vele malen succesvol toegepast. Tijdens een 
dorpsbijeenkomst of tijdens een dorpsfeest zijn rollenspelen populair; ze zijn educatief, 
amusant en zetten mensen in beweging. Naar verwachting geeft dit een nieuwe impuls en 
wellicht draagvlak voor bovenstaand idee. 
 
We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte. 
 
Peter Nellen, Stg. Vrienden van Christopher 


