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Leudal, juli 2019 

 

 
Beste Ghana-vrienden, 
 
Pater Meddens vierde op 3 april 2019 zijn 65-jarig 
priesterfeest. Een ware mijlpaal waarbij hij werd 
verrast door een huisbezoek van de bisschop 
msgr. Smeets ! Tijdens de Ghana Picknick op 
zaterdag 25 mei 2019 greep een groot aantal van 
u de gelegenheid om de pater te feliciteren met dit 
jubileum en met zijn 92ste verjaardag.  
 
Zoals al jarenlang de traditie is werd de Ghana 
Picknick  bijgewoond door Ghanese gasten; in dit 
geval Msgr Camillo Sarko en kunstenares 
Faustina Nsoh (SWOPA) uit Sirigu. 
Zij verzorgden een korte presentatie en zette 
daarmee pater Meddens in het zonnetje namens 
de vele Ghanezen die al die jaren kunnen rekenen 
op de steun van de pater. 
 
Op de site www.vriendenvanchristopher.nl vindt u 
een kort verslag van deze bijeenkomst met fraaie 
foto’s die gemaakt werden door Will Urselmann. 
 
Pater Meddens heeft genoten van deze 
bijeenkomst. De gezondheid van de pater zorgt er 
echter voor dat bijeenkomsten als deze erg veel 
vragen van de pater. Daarom hebben we in goed 
overleg met de pater besloten dat dit de laatste 
Ghana Picknick was. Tevens is dit de laatste 
Rondzendbrief. 
 
Tijdens de Ghana-Picknick hebben we u niet bijgepraat over de ontwikkelingen bij het 
Schoolvoedselproject in Yebongo. In deze laatste Rondzendbrief leest u over de laatste 
spectaculaire ontwikkelingen en hoe het project een vervolg krijgt in Kandiga. Tevens geven we 
een korte toelichting hoe u het werk dat pater Meddens ooit begon kunt blijven steunen. 
 
Mede namens pater Meddens, 
Ineke Grooten, Jan van den Broek en Peter Nellen 
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Het experimentele Schoolvoedselproject 

 
Het Schoolvoedselproject in Yebongo is ontstaan uit een idee van pater Meddens als 
tegenhanger van het zeer grootschalige schoolvoedsel-project van de Ghanese overheid 
dat over het land uit werd gestrooid. De pater wilde een kleine opzet met betrouwbare 
projectpartners. Aanvankelijk werd er gestart op 3 lokale schooltjes, maar al snel bleek dat 
er slechts op 1 school voldoende organisatievermogen was om het project voort te zetten. 
De Zwitser Frans Zemp leidde het project vanaf het begin, in nauw overleg met pater 
Meddens en de plaatselijk schoolleiding. 
 
Belangrijk onderdeel van het project was dat de schoolleiding en de ouders actief bijdragen aan 
het schoolvoedselproject. De schoolleiding werd betrokken bij de inkoop en de planning. De 
ouders zorgde voor een geringe financiële bijdrage en zij kookten en verdeelden het eten. Frans 
Zemp gaf leerlingen van de school een stageplek op zijn farm om ze op te leiden in moderne 
landbouw. Daarnaast leverde Zemp tegen kostprijs de belangrijkste grondstoffen die nodig waren 
voor de voedselbereiding. Ook was een biologische schooltuin onderdeel van het plan om na 
verloop van tijd zelf gewassen te verbouwen. En wij leverden via pater Meddens de financiële 
middelen om dit allemaal mogelijk te maken. 
 
En nu is er bijzonder nieuws! 
De school heeft in al die jaren laten zien dat ze goed 
georganiseerd is en goede ervaring heeft met 
ouderparticipatie. Daardoor is de school met ingang 
van 2019 toegelaten tot het nationaal schoolvoedsel-
project en wordt er jaarrond voedsel op school 
versterkt.  
 
Na al die jaren kunnen wij het project succesvol 
afsluiten! Ruim 10 jaar kregen 300 tot 500 kinderen in 
het hongerseizoen via ons project een maaltijd per 
dag. Hierdoor hebben vele kinderen de basisschool 
succesvol afgerond. Er waren ook zorgpunten; de 
ouderparticipatie kende ups en downs. Ook de 
schooltuin is er niet gekomen. Maar nu kunnen we 
het project overdragen en komt het volledig in Ghanese handen. En dat had de pater zich bij 
aanvang ook ten doel gesteld! Inmiddels is er naar voorbeeld van de werkwijze in Yebongo een 
nieuw Schoolvoedselproject in opstart in het naburige Kandiga. 
 
En nu…… 
De schoolleiding heeft nog 1 vraag bij pater Meddens neergelegd; help ons aan een duurzame 
watervoorziening nabij de school. De kinderen moeten nu 2 kilometer lopen voor een slokje water. 
We hebben contact gelegd met stichting Pompen = Leven, al decennia lang actief in Ghana en ook 
jaarlijks vertegenwoordigd bij de Ghana-Picknick. Zij adviseerde ons “Rain water harvesting” Dit is 
opvang van regenwater in tanks. De 2 zinken daken van de school zijn uitermate geschikt om 
regenwater op te vangen. Het regenwater kan voor langere tijd opgeslagen worden in de 
afgesloten bassins (tanks, gemaakt door lokale vakmensen). Onderzoek wijst uit dat dit water 
geschikt is voor  menselijke consumptie. In het regenseizoen zullen de bassins vol raken. Het 
overtollige water zal via omgekeerde drainage teruggebracht worden in de dieper lagen in de 
grond, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan herstel van de stand van het grondwater. Voor 
de school is een tankcapaciteit van 2 maal 40 m3 nodig. Kosten 2 x € 3.200,- = € 6.400,- 
 
Wij vragen uw financiële steun om deze watervoorziening op deze school te realiseren.  
Hoe u dat kunt doen? Lees verder op de volgende pagina!       
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In de voetsporen van ….  

 
Pater Meddens heeft sinds zijn eerste reis naar Ghana in de jaren 60 veel mensen geïnspireerd 
om zich in te zetten voor de arme bevolking in Noord-Ghana. Velen van zijn oud-leerlingen leveren 
tot op de dag van vandaag belangrijke bijdragen aan de ontwikkelingen in deze regio.  
De pater inspireerde en adviseerde vele Nederlanders die via hem in contact zijn gekomen met 
bevlogen Ghanezen. Nederlandse stichtingen ontmoeten elkaar jaarlijks tijdens een Ghana-
platformbijeenkomst waarvan de pater de initiator was. De pater organiseerde ruim 50 jaar lang 
jaarlijkse bijeenkomsten voor zijn eigen achterban. De laatste 10 jaar organiseerden we met hem 
een jaarlijkse Ghana Picknick zodat hij een podium hield en zijn netwerk intact bleef.  
Stg. Vrienden van Christopher werkt al 20 jaar in de voetsporen van pater Meddens en blijft dit 
doen. Wij steunen lokale kleinschalige initiatieven met korte lijnen. En met Ghanese partners die 
we goed kennen, net als de pater dat altijd heeft gedaan.  
 
Onze projecten: 

- Watervoorziening ter afsluiting van het schoolvoedselproject in Yebongo; 
- Boomplant activiteiten In Kandiga (KATPA), een goed georganiseerde vrouwengroep; 
- Opstart van een nieuw schoolvoedselproject in Kandiga als onderdeel van KATPA; 
- Opstart van SITRA, het project van kunstenares Faustina Nsoh; 

 

Voor dit werk blijft uw steun nodig! 

 
U kunt ons op meerdere manieren steunen: 

1) Een eenmalige gift; bijvoorbeeld voor de watervoorziening in Yebongo. Omdat VVC is 
erkend als ANBI is uw gift aftrekbaar van de belasting. 

2) Een periodieke gift; De looptijd van een periodieke gift is: minimaal 5 jaar of langer of voor 
onbepaalde tijd. U kunt uw periodieke gift vastleggen via een formulier van de 
belastingdienst. “Overeenkomst Periodieke gift in geld”.  

3) Nalaten: Steeds meer mensen besluiten om via (een deel van) hun nalatenschap een goed 
doel te steunen. U kunt VvC opnemen in uw testament.  

 
Meer informatie bij Peter Nellen via 06-12610060, uw belastingadviseur of uw notaris. 
 


