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Leudal, december 2018 

Beste Ghana-vrienden, 
 
In elk willekeurig dorp in de Noord-Ghanese regio waar ik in 1964 naar vertrok, woonden mensen 
die afkomstig waren uit stammen uit Boven Volta -het huidige Burkina Faso. Zij waren allemaal 
vertrokken omdat de Sahara zich naar het zuiden uitbreidde. Dientengevolge groeide er op hun 
door erosie kaal geworden akkers op veel plaatsen zelfs geen onkruid. 
 
Gaan we nu naar zo’n willekeurig dorp kijken, dan staan we verbaasd wat we daar ruim een halve 
eeuw later zien; je vindt er een ziekenhuis, scholen en mensen goed opgeleid als onderwijzers, 
leraren aan het voortgezet middelbaar onderwijs, verplegend personeel.  
En een bestuurlijk systeem van eigen inlandse bevolking maar ook uitstekend opgeleide religieuze 
leiders, zowel van Katholieke, Protestantse en Mohammedaanse Islam-origine! 
 
Blanke leiders op welk gebied dan ook zijn zeer zeldzaam én bovendien oud en heel oud. Over 
een paar jaar zijn ze allemaal weg. Toch niet helemaal want er liggen van die oorspronkelijke 
missionarissen en zendelingen er legio begraven en wonder boven wonder; allemaal in keurig 
onderhouden graven waaruit de dankbaarheid en waardering blijkt, ja uitstraalt. 
 
We kunnen in de geschiedenis van het internationale ontwikkelingswerk 3 fasen onderscheiden: 
De eerste fase kenmerkt zich door dat ontwikkelingswerkers allemaal blanken waren uit Europa en 
Noord-Amerika. De tweede fase kenmerkt zich doordat er ook uit de autochtone -eigen bevolking- 
op een gegeven moment blijken zijn van meedoen aan de 
ontwikkeling van de bevolking ter plekken. Ten slotte is het 
aantal eigen mensen sneller gaan groeien waardoor 
momenteel de situatie duurzaam is! 
 
Tenslotte: 
Er zijn veel organisaties actief in ontwikkelingswerk waaronder 
onze eigen Katholieke kerk. 
Paus Pius XII springt er met de encycliek “Fidei Donum” boven 
alles uit. Om reden dat hij in die encycliek zich speciaal richt tot 
de bisschoppen van Europa en Noord-Amerika met een 
verzoek om, als er van de priesters van het thuisfront er 
zouden zijn die voor een tijdvak van 5 jaar de bisschoppen in 
de missielanden zouden willen gaan helpen, dat ze dat 
mogelijk willen stimuleren. Ik heb me toen bij Bisschop Moors 
gemeld die mij heeft gesteund hierin, zo zelfs dat het contract 
met de bisschop van Navrongo-Bolgatanga na 5 jaar nog 1 
maal is verlengd. 
 
Pater Frans Meddens           Afbeelding; Paus Pius XII 
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Schoolvoedsel in 2018; een verslag 
 
Ook in het afgelopen jaar werden door ons 
schoolvoedselproject in Yebongo honderden 
kinderen gevoed in het hongerseizoen. 
Traditiegetrouw stuurde projectleider Frans Zemp 
ons een verslag met daarbij informatie over een 
aantal actuele ontwikkelingen in Ghana. Hierbij in 
het kort een vertaling vanuit het Engels. 
 
Landbouw 
Het groeiseizoen van 2017 bracht een goede oogst voor maïs, aardnoten en soja bonen. Inlandse 
rijst werd echter duur doordat het in het regenseizoen weinig regende. Op de lokale markten 
kwamen marktkooplieden uit Kumasi en Accra al vroeg in het seizoen landbouwproducten kopen, 
met als gevolg een grote prijsstijging in het droge seizoen. 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
Voor de gewone burger was het niet gemakkelijk; vanwege de devaluatie van de Ghanese valuta 
verhoogde de overheid de belastingen op invoerrechten en steeg de brandstofprijs. Twintig lokale 
banken moesten hun deuren sluiten in opdracht van de Bank of Ghana. 
Ondanks de vele beloften van de huidige heersende politieke partij, is de jeugdwerkloosheid 
gestegen. De partij heeft daarom  het “Nation Builders Corps” in het leven geroepen; een drie jarig 
programma waarbij 100.000 afgestudeerden een dienstverband krijgen.  
 
Het voedselproject 
Ons voedselproject in Yebongo verliep net als in de voorgaande jaren vanaf half maart tot 
augustus, het einde van het schooljaar. Niet alle ouders waren bereid om te betalen zodat hun 
kinderen deel konden nemen aan het voedselproject. Van de 377 kinderen die waren 
ingeschreven, werd er voor 297 kinderen door de ouders betaald. Hun bijdrage bedroeg zeven 
Ghana Cedi's (ongeveer € 1,25) per kind. 21 Weeskinderen mochten gratis deelnemen. In totaal 
werd er gedurende 78 dagen een lunch aangeboden aan de ingeschreven leerlingen, de 
weeskinderen en de 11 leerkrachten. De maïs, padie, aardnoten en sojabonen waren afkomstig 
van de Gbilugu-boerderij, de boerderij van Franz Zemp.  
 
Samenwerking 
Er was afgelopen jaar extra aandacht nodig voor het vernieuwde team van docenten en 
schoolmedewerkers. Ook het draagvlak onder de gemeenschap blijft een punt van aandacht. Net 
als voorheen waren er vijf vrouwen uit de gemeenschap die kookten. Er was een zeer goede 
samenwerking met de ouderraad en de distributie van de maaltijden verliep soepel. 
 
Naar verwachting wordt er in het komend jaar aan bovenstaande verbeterpunten gewerkt. 
We hopen op een toename van het aantal deelnemende kinderen. 
Uw financiële bijdrage om dit wederom mogelijk te maken is zeer welkom op rekening 
NL83RABO0147223415 van Stg Vrienden van Christopher te Sevenum. 
 
 

Beste Ghana-vrienden,  

Wij wensen u in deze Kerst- en Nieuwjaartijd van harte Gods zegen toe,  

rijk aan moed, optimisme en een goede gezondheid. 

Pater Frans Meddens, Ineke Grooten, Jan van den Broek en Peter Nellen 
 


