
 

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, maart 2018 

Terug naar de oorspronkelijke methodes 
maar dan wel met aangepaste middelen  
 
Beste Ghanavrienden, 
 
Bij pater Frans Meddens hangt onderstaand afgebeeld Ghanees wandkleed op de kamer, 
De uitleg van dit wandkleed kreeg de pater van de kunstenaar zelf, vele jaren geleden.  
 
Wat zien we op dit veelzeggende wandkleed? 
De lucht boven is bijna zwart en vertelt ons dat het volop regenseizoen is. Er kan elk 
ogenblik een wolkbreuk losbarsten! Het onkruid wieden zal gewoon doorgaan. 
We tellen 8 mannen en 2 vrouwen. Van die 8 zijn er 4 jong en 4 oud, te zien aan hun 
baardjes. De zojuist aangekomen man met een hak op zijn schouder is nog niet zo oud 
gezien zijn volle baard. Hij vraagt aan de voorman; “Kan ik een handje helpen?” “Okay” krijgt 
hij als antwoord. “We gaan tot daarginds, het einde van het akker. Daar lunchen we en u 
bent bij deze uitgenodigd”. De drummer voor de groep is een echte troubadour. Hij drumt en 
zingt, zij verhalen vol grapjes. Al met al een perfecte stimulans bij het harde werken. En 
tenslotte de 2 jonge vrouwen; zij laten de mannen slechts ruiken aan een dampende 
maaltijd; nog even en dan is het “smullen jongens”. 
 
Wat leert deze moment opname uit Noord-Ghana ons, Westerlingen anno 2018?  
De titel hierboven geeft dat feitelijk duidelijk aan; terug naar de oorspronkelijke methodes 
maar dan wel met de moderne aangepaste technische middelen. 
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Conclusie 
Feitelijk ligt de conclusie van voorgaande al in wat boven deze brief staat; “Terug naar de 
oorspronkelijke methodes maar dan naar aangepaste middelen.” 
Wie goed de wereldwijde trends in de gaten houdt ziet bijvoorbeeld in de manier van huidige 
trends op economische land- en tuinbouwgebied dat men terug wil en gaat naar wat men 
vroeger al deed. Op handelsgebied was er ruilhandel en waren er geen concurrerende maar 
samenwerkingsverbanden. En op het gebied van de grondbewerking naar een werkwijze 
zoals op de wandkleed.  
De methode om je akker te bewerken gebeurde oorspronkelijk wereldwijd met de hand, er 
waren nog geen machines. Toen die machines kwamen zagen we dat die machines 
razendsnel het handwerk verdrongen. 
Ik heb met eigen ogen zien gebeuren dat de aller modernste Amerikaanse machines en 
tractoren het tegen de verstandige opinies van wijze mannen in de hak verdreven. Want een 
oude dorpschief zei tegen mij tijdens een rit naar een landbouwtentoonstelling waar ik hem 
naar toe bracht: “deze methodes zijn misschien goed voor het Westen, maar niet voor 
elders.” 
We zien nu duidelijk dat dit soort grondbewerking voor een niet meer terug te draaien 
probleem zorgt; Een ons aller bedreigende erosie waardoor het landbouwareaal van onze 
planeet zo klein is geworden dat de hoeveelheid granen en sojabonen zo klein is geworden 
dat de prijs hierdoor razendsnel stijgt. En het alleen voor de allerrijksten te betalen is!  
Dat wil zeggen dat slechts een derde deel van de wereldbevolking kan betalen wat 
overschiet. En wat hoorde ik vroeger als kind?  
“Ikke zei de dikke en de rest kan stikken!!!” 
 
Is er dan helemaal geen oplossing voor rijk en arm? Zeker wel! 
Wat is dat dan? De oplossing licht in aangepaste methodes! 
 
En nu terug naar het wandkleed. 
Binnen korte tijd zullen die 4 ouderen zijn overleden . De 4 jongeren zitten op school; het 
tegenwoordige onderwijs is voor rijk en arm.  
Een opgeleide mankracht kan met een kleine met de hand te bedienen machine het werk 
van die 8 mensen overnemen. En zonder dat de nog aanwezige topsoil, de humus 
bevattende dunne laag grond, verloren gaat. Er zijn megaplannen om zo het hele gebied ten 
zuiden van de Sahel de komende 25 jaar aan pakken.  
 
Daarover zullen we het de komende 12 mei tijdens de Ghana Picknick samen hebben. 
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UITNODIGING 

 

Op zaterdag 12 mei 2018 hebben we weer onze 

traditionele Ghana Picknick. Daarvoor wordt u van 

harte uitgenodigd.  

 

Tijdens deze picknick zullen we stil staan bij het 40-

jarig priesterfeest van Msgr. Camillo Sarko. In Binduri 

in Noord-Ghana, alwaar father Camillo rector is, werd 

dit eind vorig jaar groots gevierd. We zullen father 

Camillo de gelegenheid geven iets te vertellen over zijn 

werk. De foto hiernaast is genomen tijdens de Ghana 

Picknick vorig jaar. 

Neem een goed humeur en iets lekkers mee om te 

delen bij de Picknick. Het wordt een bijeenkomst in 

eenvoud, net als anders, waar we elkaar kunnen 

ontmoeten en gezellig samen kunnen zijn. Daarnaast 

worden uw bijdragen voor het Schoolvoedselproject én 

uw bijdragen voor het werk van Father Camillo zeer op 

prijs gesteld. 

 
De bijeenkomst vindt net als voorheen plaats bij café-restaurant St. Servaas,  
Servaasweg 46, 6083 AS Nunhem. De zaal gaat om 12.30 uur open. 

 

Programma: 
12.30 uur:  Ontvangst van de gasten met koffie/thee en Limburgse vlaai 
13.00 uur:  Openingswoordje en presentatie father Camillo 
13.45 uur: Picknick nabij de Sint Servaaskapel 
14.45 uur: Slot woord en afsluiting. 

 
 

Aanmelden:   
We ontvangen graag uw aanmelding voor 1 mei bij Jan van den Broek via 
jjvdbroek@kpnmail.nl of bellen 077-4673597 (na 18.00 uur).  

 
Graag tot op zaterdag 12 mei 2018,  
 

 
Pater Frans Meddens en  
het Schoolfeeding team Ineke Grooten, Jan vd Broek en Peter Nellen 

Uw cadeaus en uw giften zullen ten goede komen van het Schoolfeeding project in 
Yebongo en het werk van Father Camillo in het rectoraat Birundi. 


