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1. Inleiding 
 

In november 2019 is het 20 jaar geleden dat het eerste reisgezelschap van wat later 

Vrienden van Christopher (VvC) zou worden, afreisde naar het noorden van Ghana. 

Aanleiding was de ontmoeting met Christopher in maart 1999 en diens Nederlandse 

begeleider pater Frans Meddens. De pater was vanaf dat moment een inspirator en 

onze adviseur.  

 

Pater Meddens overleed op 11 november van dit jaar. Omdat hij dit zelf als 

vreugdevol tegemoet zag, als een terugkeer naar zijn ouders, overige familieleden 

en De Vader, wil ik het overlijden van pater Meddens als een van de hoogtepunten 

van 2019 beschouwen. 

 

In Ghana zijn de ontwikkelingen en hoogtepunten talrijk. In het volgende hoofdstuk 

leest u per project de belangrijkste ontwikkelingen. En leest u terug dat we trouw 

blijven aan onze missie; Samenwerkende talentvolle en ondernemende Noord-

Ghanezen duurzaam mobiliseren, stimuleren en ondersteunen. 

In hoofdstuk 3 vindt u de belangrijkste ontwikkelingen aan Nederlandse zijde, 

waaronder een terugblik van de maar liefst 2 Nederlandse reisgezelschappen (lees 

duo’s) die de projecten in Ghana bezochten en het bezoek van 3 Ghanese gasten, 

waarvan 1 langdurig. 

 

Tenslotte vindt u in de bijlagen een 

opsomming van alle activiteiten in 2019 en de 

financiële cijfers. 

 

Rest mij u te bedanken voor uw belangstelling 

en uw steun in het afgelopen jaar. 

 

Peter Nellen 

Februari 2020 

 

 

 

  

Het bestuur van Stg. Vrienden van Christopher: 
• Peter Nellen uit Sevenum, voorzitter vanaf de oprichting in 1999  

• Gijs de Swart uit Horst, penningmeester vanaf 2015  

• Ilse Milot uit Venlo, secretaris vanaf 2013  

• Jan Wijnen uit Sevenum, algemeen bestuurslid vanaf 2005  

• Emiel Jakobs uit Sevenum algemeen bestuurslid vanaf 2016 

 
Sinds 21-10-2002 is VvC als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

12048916. Sindsdien is VvC voor de belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Figuur 1 Te gast in Ghana, oktober 2019. 
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2. Projectontwikkelingen  
  

  

2.1 Kandiga Tree Planting Association (KATPA) groeit!  

   

In het afgelopen jaar is er in Kandiga 

weer hard gewerkt. Er zijn wat 

bestuurlijke wijzigingen geweest 

waardoor er een nieuwe voorzitter is 

geïnstalleerd; Mr. Ebaneezer. KATPA 

houdt daarmee aan de afspraak om 

regelmatig voor bestuurlijke vernieuwing 

te zorgen zodat het eigenaarschap niet 

ter discussie staat; het is een project van 

de gemeenschap, niet van een individu. 

Ondanks dat probeert de jonge boer 

Abas, de zoon van de naamgever van 

onze stichting, zich privileges toe te 

eigenen, zonder succes overigens. 

 

Het aantal deelnemers is inmiddels boven 

de 200 personen gegroeid. Ook het aantal 

percelen dat aangeplant is, is gegroeid; 

inmiddels zijn er 7 percelen in Kandiga. Ook in het naburige Nabango groeit de 

belangstelling voor de aanplant van bomen. Daar zijn 2 percelen aangeplant door 

zeer bevlogen boomplanters (perceel 2 & 3), overigens in dit geval alleen mannen. 

Ook zij hebben zich aangesloten bij KATPA. 

 

We mochten weer meerdere documenten vanuit 

Ghana ontvangen ten bewijze dat nog meer 

boeren bereid zijn om een gedeelte van hun 

percelen beschikbaar te stellen voor het project 

en de aanplant van bomen. 

De nieuwe boomplantgroepen starten allemaal 

zonder afrastering van het perceel. Ze proberen 

de bomen op allerlei manieren te beschermen 

tegen vraat van loslopende dieren. Meest 

voorkomende aanpak is zoals afgebeeld op de 

foto hiernaast. Als er financiële middelen zijn 

kunnen ook zij gebruik maken van afrastering 

met gaas en watertanks. 

 

  

Figuur 2 Plattegrond van Kandiga met de 9 boomplant percelen. 

Figuur 3 Jonge aanplant wordt beschermd door takken. 
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Hoogtepunt is ongetwijfeld de oplevering van 

het eerste perceel (perceel 0), dat met hulp van 

VvC in 2015 werd aangeplant. De bomen zijn 

inmiddels zo groot en sterk dat ze de droge 

periode kunnen overbruggen, dat ze tegen een 

stootje kunnen. Voor het eerst zijn de mango-

bomen ook vruchtdragend en daarmee is de 

belangrijkste zorg voor de bomen op dit perceel 

gestopt. Ze worden nu productief voor de 

gemeenschap. 

 

Financiering kwam tot stand met steun van 

Wilde Ganzen. 

 

 

 

 

  

Figuur 4 Tank voor bewatering bij 1 van de percelen. 
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2.2 Exit bij Yebongo schoolfeeding project 

 

Het schoolfeedingproject is in 2004 opgestart door Pater Frans Meddens als 

experimentele tegenpool van het grootschalige SIGN Schoolfeeding Program dat 

grootschalig werd ingezet. Kenmerken van het Experimental Schoolfeeding Program 

waren de kleinschaligheid, de inzet van lokaal bekende en ervaren projectleiders en 

de uitvoering door de lokale ouderraad 

en het seizoensgebonden karakter van 

de hulp. In 2018 heeft de Yebongo 

Primary School laten weten dat ze onze 

hulp niet meer nodig hebben omdat ze 

aan kunnen sluiten bij het landelijke 

schoolvoedselprogramma, waarbij de 

hoop is dat er minder inbreng van de 

eigen bevolking nodig is. Tijdens de 

bezoeken aan de school blijkt dat het 

landelijke schoolvoedselprogramma 

helaas problemen heeft met 

voedselvoorziening.  

 

 

Sinds enkele jaren kregen we bij 

herhaling het verzoek om een watervoorziening te realiseren nabij de school. De in 

2017 aangelegde put (aangelegd door “Engage Now Afrika”) is inmiddels droog 

gevallen. In overleg met de school heeft VvC akkoord gegeven voor de bouw van 2 

tanks voor Rain Water Harvesting. De tanks worden gebouwd door Pumping = Life, 

een partnerorganisatie van VvC. Een eerste oplevering vond eind december plaats. 

Medio 2020 zal de installatie afgerond 

worden en zal proefgedraaid worden. 

 

Verwachting is dat de school met hulp van 

deze regenwateropvang het droge seizoen 

kan overbruggen door bewust met het water 

om te gaan. Bijkomend voordeel van het 

systeem kan zijn dat door de overloop, 

overtollig water de grond in wordt gebracht, 

waardoor de reeds aangelegde put wellicht 

weer in werking treed. 

Verdere implementatie door Pumping = Life 

vindt plaats in 2020. 

 

Deze watervoorziening is het afscheidscadeau 

van VvC. 

  

Figuur 6 Eén van de 2 regenwatertanks in aanbouw. 

Figuur 5 Dansende schoolkinderen in Yebongo. 
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2.3 Sirigu Indigenous Traditional Real Art (SITRA) wordt serieus 

 

Na afronding van haar kunstopleiding aan 

de Ghanette College of Arts en Design in 

Accra (deze opleiding wordt door VvC 

gefinancierd) groeide bij Faustina 

Ayambire het idee om een eigen 

organisatie te beginnen. Ze zat niet goed 

meer op haar plek bij SWOPA en had 

ideeën om samen met andere vrouwen 

die de verbinding met SWOPA verloren, 

aan de slag te gaan. Na enkele jaren 

voorbereiding ontstonden in 2019 de 

contouren van de nieuwe organisatie; SITRA. 

Via de contacten opgedaan tijdens haar opleiding heeft Faustina meerdere 

opdrachten in Accra gekregen voor het vervaardigen van muurschilderingen. Deze 

exposure maakt dat ze in Noord- Ghana aanzien heeft. Maar daarnaast blijft ze als 

projectleidster tussen de vrouwen van SITRA staan met wie ze lang samenwerkte bij 

SWOPA.  

Vanaf eind 2018 werkt SITRA vanuit een container, midden 

in Sirigu, alwaar ze de producten van de vrouwen verkopen. 

In de nabijheid is een ontmoetingsplek onder een Baobab-

boom. SITRA heeft een 2 koppig bestuur en 5 stafleden 

benoemd die Faustina ondersteunen binnen de organisatie. 

Er zijn ongeveer 80 vrouwen verbonden aan SITRA.  

 

SITRA is in 2019 uitgegroeid tot een verkooporganisatie van 

de zogenaamde Bolga-baskets, manden. SITRA voorziet de 

vrouwen van grondstoffen voor het maken van de manden, 

traint en begeleidt ze daarbij en verkoopt de manden in 

grote aantallen. Uit de vele gesprekken met Faustina en de 

deelnemers van SITRA is gebleken dat het projectplan verder 

uitgewerkt moet worden waarbij het ondernemerschap van 

de aangesloten leden meer centraal dient te staan.  

 

Na haar reis naar Nederland heeft Faustina in mei 2019 besloten om uit dienst te 

gaan bij SWOPA en zich volledig in te zetten voor SITRA, naast haar eigen werk als 

kunstenares. Er zijn in Sirigu nu 2 projecten voor vrouwen actief; SWOPA en SITRA. 

De Chief van Sirigu heeft ook zijn steun voor SITRA uitgesproken. Hij verklaarde dat 

een gezonde concurrentie beide projecten naar een grote hoogte zal stuwen. 

 

In oktober werd Faustina genomineerd voor haar werk bij de Ghana Arts and Culture 

Awards als the Ghanaian Visual Artist of the year. 

 

VvC heeft in 2019 voor een startkapitaal van SITRA gezorgd.  

Figuur 7 SITRA-vrouwen bij hun tijdelijk onderkomen 

Figuur 8 Het mandenvlechten is vakwerk 
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2.4 Colbertjes uit Bolgatanga. 

 

Met hulp van lokale wevers en kleermakers hoopt Sadik 

Ayine Inusah Afrikaanse colbertjes op de (internationale) 

markt te brengen van traditionele Ghanese stoffen. Deze 

stoffen worden normaliter gebruikt voor het vervaardigen 

van een traditionele smog (ofwel Fuga); een ruimvallend 

gewaad dat bij feestelijkheden door de mannen gedragen 

wordt. De Noord Ghanese fuga wordt op veel plaatsen in 

Afrika door jong en oud gedragen en tegenwoordig niet 

alleen bij feestelijke gelegenheden.  Daarmee geeft de 

fuga uitdrukking aan identiteit en trots voor de eigen 

cultuur. 

 

De bedoeling van de initiator is om de omvorming van 

Fuga tot Afrikaans colbertje in een sociaal scholings- en 

werkgelegenheidsproject neer te zetten. In 2019 heeft 

Sadik een betrouwbare kleermaker gevonden die mee wil 

werken aan dit idee. Daarnaast is er in het geboortedorp 

van Sadik een vrouwenweversgroep actief die aan de 

kwaliteitseisen van het vervaardigen van colbertjes 

voldoen. 

Er is een 6-tal colbertjes in Europese maatvoering 

geleverd en VvC kijkt mee of er op de Nederlandse markt 

interesse is voor het project. 

 

Vooralsnog is dit een private aangelegenheid en wordt dit niet projectmatig 

ondersteund zoals onze stichting dat bij gemeenschapsprojecten doet.  

 

 

  

Figuur 9 Een moderne Ghanees in fuga 

Figuur 10 Een mooi afgewerkt colbertje in fuga-stijl 
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2.5 Pilotproject met Stoekdroad 

 

Loslopend vee zorgt jaarlijks voor grote schade aan de landbouwgewassen in het 

noorden van Ghana. Er is geen cultuur van het rasteren van grasland of  

landbouwgronden. Een belangrijke oorzaak daarvan zijn de eeuwenoude afspraken 

met de rondtrekkende Fulani, nomaden die geweld niet schuwen. Er vindt echter 

langzaam een kentering plaats waardoor het plaatsen van een afrastering meer 

getolereerd wordt.  

 

 

Meestal gaat het hierbij 

om harmonica-gaas 

waarmee kleine 

perceeltjes beschermd 

worden. In het 

hongerseizoen lukt het 

vee toch om hier doorheen 

te breken en alsnog 

gewasschade te 

veroorzaken. Wellicht 

biedt schrikdraad soelaas? 

Schrikdraad (in het 

Sevenums dialect 

Stoekdroad) is in Ghana 

alleen bekend ter 

bescherming van de 

woningen van rijken. Er is 

geen toepassing bekend in 

de landbouw. 

 

 

 

Voor het vormgeven van het project Stoekdroad werd in 2019 contact gelegd met 

Yussif Abdul-Rahaman (Pumping = Life), via onze collega’s van Pompen = Leven uit 

Bennekom (https://www.pompenisleven.nl/). Aldoende kon een pilot met 

schrikdraad aansluiten bij het irrigatieproject van deze organisatie. Yussif heeft een 

gedegen projectplan geschreven inclusief implementatie en evaluatie. Tijdens onze 

bezoeken aan Ghana en zijn bezoek aan Nederland is het projectplan verfijnd en 

klaar voor uitvoering. 

 

In 2018 en 2019 is er middels fondswerving een klein bedrag bij elkaar gebracht. In 

oktober 2020 moet de fondswerving afgerond zijn en moet het startbedrag bij elkaar 

zijn gebracht. 

Figuur 11 Een van de eerste percelen van Pumping + Life met afrastering door harmonicagaas 
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3. Nederlandse activiteiten  

 

3.1 Twee reizen naar Ghana  

 

Een van de doelstellingen van VvC is om het 

toerisme in Noord Ghana te promoten en 

minimaal 1 keer per jaar een reisgezelschap 

naar Ghana uit te zenden. Net als al eerder 

gebeurde is het niet gelukt om een 

reisgezelschap samen te stellen met deelnemers 

die via VvC Ghana voor het eerst willen 

bezoeken. Onze wervingsactiviteiten (oproep op 

facebook en mond-tot-mond) leverde meerdere 

belangstellenden op maar leidde niet tot een 

reisgezelschap. Wat in het vat zit verzuurd niet; 

we zullen deze personen de komende jaren 

actief blijven benaderen. 

Van 23 januari tot 2 februari bezochten de 

bestuursleden Jan Wijnen en Ilse Milot Ghana. Van 25 oktober tot 9 november waren 

bestuursleden Emiel Jakobs en Peter Nellen in Ghana. Beide reizen waren van grote 

waarde in verband met het contact met de counterparts in Ghana.  

 

Enkele highlights; 

Tijdens bezoeken aan de plaatselijke chief blijkt dat hij een gepaste afstand houdt 

tot KATPA maar zijn betrokkenheid is groot. Hij vroeg onze hulp voor de meest 

noodlijdende dorpsgenoten die niet aangesloten zijn bij KATPA, die in het 

hongerseizoen bij hem aankloppen. Tijdens beide reizen ontmoeten we bevlogen 

deelnemers met veel wensen en plannen geleid door een kundige nieuwe voorzitter 

en een stevig bestuur. 

  

We hebben bij herhaling in Yebongo laten weten dat we 

stoppen met onze hulp, na hun keuze om aan te sluiten 

bij het nationale schoolvoedselprogramma. Pas bij het 

tweede bezoek bleek deze boodschap echt te landen.  

 

We zijn meerdere malen goed door de volledige 

vrouwengroep van SITRA ontvangen. We hebben 

uitvoerig kennis gemaakt met de leden en het bestuur, 

waardoor de uitvoering van de visie en missie van het 

project uitvoerig besproken is. Hierdoor is het project en 

de planmatige aanpak verbeterd. Ook hebben we voor 

het uitvoerig gesproken met de Chief van Sirigu die het 

project steunt, deelname stimuleert en de mogelijk 

(gezonde) competitie tussen SITRA en SWOPA 

aanmoedigt.  

Figuur 12 Jan en Ilse met de Chief van Kandiga en het 

bestuur van KATPA. 

Figuur 13 Emiel en Faustina na het bezoek aan 

de Chief van Sirigu. 
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We hebben op aangeven van Sadik enkele kleermakers bezocht waardoor Sadik de 

kans kreeg om goede afspraken met hen te maken. 

We hebben Pumping = Life in Ghana bezocht en concrete afspraken kunnen maken 

over het project “Stoekdroad” 

 

Beide reisgezelschappen hebben persberichten gemaakt voor het lokale weekblad “’t 

Klökske” en “Hallo Horst aan de Maas”, gratis huis aan huis blad in de gemeente 

Horst aan de Maas. In december is er een uitvoerige presentatie geweest van de 2de 

Ghana-reis voor een 60-tal bezoekers in de Sevenwaeg in Sevenum. 

 

 

 

 

 

  

Figuur 14 Publicaties voor de aankondiging van de presentatie in ’t Klökske en Hallo Horst ad Maas. 
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3.2 Ghanese gasten 

 

Van 24 mei tot 12 juni was Faustina 

Ayambire Nsoh op uitnodiging van het 

Wereldpaviljoen in samenwerking met VvC 

in Nederland. VvC verzorgde onderdak (via 

’t Rouweelse Veld) en een groot gedeelte 

van het programma.  

 

In het Wereldpaviljoen in Steyl decoreerde 

Faustina de entrée van het Ghana-

gedeelte. Daarnaast verzorgde ze er 

workshops en bezocht ze enkele vrijwilligersbijeen-komsten van het Wereldpaviljoen.  

Het bezoek van Faustina kende vele hoogtepunten. Zo bezocht ze een expositie van 

Evert Thielen en mocht ze de kunstenaar ontmoeten.  

 

Ze verzorgde samen met ons een presentatie van haar 

werk in de Sevewaeg in Sevenum. Tijdens het 

Internationale Rakuvaria-festival voor pottenbakkers  

in Sevenum in het Pinksterweekend kreeg Faustina een 

prominente rol. Naast een mooie plek in de stand van 

Vrienden van Christopher werd ze ook betrokken bij de 

demonstraties die Ed Knops verzorgde. We brachten 

een bezoek aan de Wilde Ganzen om haar projectplan 

te presenteren en ze deed inspiratie op tijdens een 

bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Ten slotte 

hebben we met haar veel overleg gepleegd over haar 

project en haar projectplan waardoor dit ons gaat 

helpen bij het verwerven van fondsen.  

 

Op 10 juni kregen we bezoek van Yussif Abdul-

Rahaman (Pumping = Life) met zijn Nederlandse 

gastheer Christiaan de Nooij (Pompen = Leven). 

Tijdens een bezoek aan de boerderij van Piet 

Selen liet Yussif zich bijpraten over het gebruik 

van schrikdraad voor de vormgeving van het 

Stoekdroad Project. 

 

Op 6 december was Rex Asanga de eerste 

Ghanees die met ons het graf van pater Meddens 

bezocht. Rex was te gast bij de Ghana-werkgroep 

in Roden. Rex heeft ons geadviseerd over hoe een 

herdenkingsbijeenkomst voor de pater in Ghana 

vorm gegeven zou moeten worden. 

 

Figuur 15 Faustina met Wietje en Piet Selen van ’t Rouweelse Veld. 

Figuur 16 Faustina in het Wereldpaviljoen. 

Figuur 17 Rex bij het graf van pater Meddens. 
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 3.3 Overige activiteiten 

 

Op 26 mei 2019 hadden we een mooie Ghana 

Picknick ter ere van de 92ste verjaardag en het 

65-jarig priesterfeest van pater Frans Meddens. 

De bijeenkomst werd bezocht door een 40-tal 

trouwe bezoeker waaronder de Ghanees father 

Camillo Sarko en Faustina. De picknick was dit 

maal voor het eerst in het Pesthuisje bij huize 

St. Elisabeth in Haelen. Als voorheen was de 

organisatie volledig in handen van de Ineke 

Grooten, Jan vd Broek en Peter Nellen namens 

VvC. 

 

 

 

 

In het Pinksterweekend was VvC met een 

stand actief op het Rakurvaria Live festival 

bij Ed en Ine Knops in Sevenum, samen 

met onze Ghanese gast Faustina. Aldaar 

verkochten we meerdere producten uit 

Ghana. 

Gedurende de zomer maanden hadden we 

tot 2 maal toe een kraam op de 

zomermarkt in Horst. 

Op 22 september hadden we een stand bij 

hobbybeurs Nellies Choice in Sevenum.  

 

 

 

 

Op 16 november werd pater Meddens 

begraven. Daarvoor en daarna waren 

we actief betrokken en zijn er 2 extra 

edities van de Rondzendbrief 

verschenen. 

Dit zijn de belangrijkste activiteiten; In 

de bijlage vindt u een compleet 

overzicht van al onze activiteit in 

Nederland in 2019. 

 

 

  

Figuur 18 Faustina presenteert haar cadeau aan pater Meddens. 

Figuur 19 Jan in de kraam van VvC tijdens Rakuvaria Live Festival 

Figuur 20 Begrafenis van pater Meddens. 
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Bijlagen 
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Jaarverslag 2019 - chronologisch 

Datum 

 

Activiteit 

 

Organisatie 

 

locatie 

23 januari –  

2 februari 

Bezoek aan Ghana door Jan Wijnen en Ilse Milot. 

Verslag Kandiga 2019. Projecten van VvC bezocht in Kandiga, Sirigu, 

Yebongo en Gambibgo. Verslag van Jan en Ilse beschikbaar 

 

VvC Ghana 

13 februari Bestuursvergadering 

• Terugblik Ghanareis Ilse en Jan 

• Stand van zaken diverse projecten 

• Aanvragen nieuwe projecten 

 Yebongo waterharvasting 

 Schoolvoedsel Morimschool 

 Ondersteuning aanvraag Faustina voor project SITRA 

 Project Stoekdroad 

 Voortgang jasjes + communicatie 

 Presentatie en PR VvC 

 Financiële afweking project met Wilde Ganzen 

 Komend bezoek van Faustina en Wereldpaviljoen 

 Ontwikkelen nieuwe website bij gelegenheid van 20-jarig 

bestaan. 

 Goedkeuring financieel jaarverslag penningmeester publicatie 

zal plaatsvinden op de site van VvC 

VvC Emiel Jakobs Sevenum 

30  maart Holland-Ghana Platform bijeenkomst. 

Deelname Peter, Jan  

Stichting ABaCas 

Amersfoort 

Oecumenisch ctrm.  

het Brandpunt, Amersfoort 

 

3 april Verzenden van Rondzendbrief, uitnodiging Ghana Picknick Jan, Ineke Peter  

11 april Vergadering Bestuur VvC  

• Yebongo waterharvasting 

• Aanvraag schoolvoedsel voor Morimschool 

• Aanvraag hulp Fausitina ontwikkeling SITRA project 

• Project stoekdroad en jasjes 

 

Komende activiteiten 

• Komst Faustina programma en onderdak 24 mei tot 12 juni 2019 

• Opening Ghana Belevingscentrum Wereld Paviljoen. 

• Oriëntatie aanvraag bij Boeken Steunen Mensen. 

VvC Jan Wijnen Sevenum 

11 mei Verzenden rondzendbrief reminder Ghana-Picknick Jan, Ineke Peter  

24 mei 12 juni Faustina te gast. 

Programma;  

• bij Wereldpaviljoen ingang van Ghana gedeelte schilderkunst uit 

Sirigu  toegepast (5 dagen). 

• bezoek Wilde Ganzen in Hilversum 

• presentatie bij de Sevewaeg 

• deelname aan en Keramiek festival enz. 

Wereldpaviljoen, + 

VvC + ’t Rouweelse 

Veld 

’t Rouweelse Veld 

25 mei Ghana Picknick  i.s.m. Pater Meddens Peter. 

Jan is met Faustina geweest 

Jan, Ineke, Peter Huize St. Elisbeth, locatie 

Pesthuisje, Haelen   

7 juni Presentatie Ghana-reis en ontmoeting met Faustina VvC Sevewaeg, Sevenum 

8, 9 en 10 juni Deelname aan Knops Clay, Rakuvaria Festival met Faustina, Jan, Thea, 

Ilse, Gijs, Emiel, Peter 

KnopsClay Rakuvaria Festival terrein 

Sevenum 
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10 juni Peter ging met Christiaan de Nooij (Pompen = Leven) en Yussif Abdul-

Rahaman (Pumping = Life) op bezoek bij Piet Selen voor Stoekdroad 

Project 

VvC Piet Selen, KRonenberg 

          03 juli  Bestuursvergadering 

• Terugblik bezoek Faustina 

• Stand van zaken in Ghana: 

 Projectplan SITRA 

 Foto’s omheining Morin school 

 Afronding school feeding program Yebongo 

 Bouwen Rain Water Harvarsting systeem 

 Project Stoekdroad. Yusuf komt met projectplan. 

 Onderzoek verkoop jasjes in Blerick. 

Fondswerving 

• Samenwerking Wilde Ganzen 

• Boeken Steunen Mensen 

• Rotary 

VvC ??? 

10 juli Indienen subsidie aanvraag Boeken Steunen Mensen Peter, Emiel  

20 juli Verzenden van Rondzendbrief Jan, Ineke, Peter  

25 juli en 15 augustus  Deelname zomermarkt in Horst. 25 juli afgelast vanwege hittegolf Jan Wijnen en Gijs de 

Swart 

Centrum Horst 

29 augustus Bestuursvergadering  

• Financiële positie VvC 

 Verantwoordelijkheid penningmeester 

 Eindafrekening bezoek / werk Faustina aan Wereldpaviljoen 

 Fondsenwerving Ghana 

 Onderzoek crowdfunding en onderzoek nieuwe fondsen 

• Projecten Ghana 

 Toekenning Wilde Ganzen KTPA 

 Nader onderzoek SITRA-project 

 Akkoord start project jasjes. Er worden jasjes besteld en Peter 

en Emiel brengen ze mee in oktober. 

 

VvC Ilse Milot 

30 augustus Indienen project Stoekdroad bij “Innovatief project” bij Wilde Ganzen   

8 september ev Voorbereiding reis Dries Meddens  Peter  

22 september Deelname Hobby Beurs Nellies Choice in Sevenum Jan en Gijs Sevenum 

28 september Partindag, deelname door Jan, Ilse en Peter Partin Nijkerk 

9 oktober Bestuursvergadering: 

• Voorbereiding Ghana reis Peter Nellen en Emiel Jakobs 

• Aankoop 200 manden in Ghana voor verkoop in Nederland op 

markten etc. 

• Fondsenwerving. Peter heeft gesprek gehad met Piet Selen. Deze 

wil graag meewerken op dit gebied. 

• SITRA: er zal tijden het bezoek aan Ghana kritisch gekeken worden 

naar het project. Het gaat om een groot bedrag. 

• Rondzendbrief: Er wordt onderzocht in hoeverre dit nog zinvol is. 

• Deelname aan Hobbybeurs Sevenum. 

• Mondeling verslag Partin/Wilde Ganzen dag. Jan, Peter en Ilse zijn 

er geweest 

•  

 

VvC Horst 
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25 oktober-  

9 november 

Bezoek aan Ghana door Emiel Jakobs en Peter Nellen. 

Verslag Kandiga 2019. Projecten van VvC bezocht in Kandiga, Sirigu, 

Yebongo en Gambibgo. Verslag van Emiel en Peter beschikbaar 

VvC  

2 november  Deelname Ghana dag  door Gijs. Zie verslag. Wilde Ganzen  Hilversum 

13 november Rondzendbrief bij overlijden pater Meddens  Jan, Peter en Ineke  

16 november Begrafenis pater Meddens, deelname Peter en Jan   

21 november  Bestuursvergadering 

• Reisverslag Peter en Emiel. Bestuur heeft de reis op de voet kunnen 

volgen wat erg prettig was. Verslag beschikbaar. 

• Het bestuur krijgt actueel financieringsoverzicht. Dit wordt naast 

beschikbare financiën gelegd. Niet alles kan gehonoreerd worden. 

Dringend werk maken van fondsenwerving om aan de aanvragen op 

termijn te kunnen voldoen. 

• Bestuur besluit bepaald reis- en andere onkosten gemaakt in Ghana 

te vergoeden. De exacte afspraken worden, in een handboek met 

nog andere besluiten, vastgelegd. 

 

VvC Jan Wijnen 

25 november ev Voorbereiding reisgezelschap René Poels Peter  

6 december Bezoek van Rex Asanga aan het graf van pater Meddens en ontmoeting 

met het bestuur van VvC 

Jan, Peter, Gijs, Emiel, 

Ilse 

Haelen en Sevenum 

16 december Rondzendbrief, dankbrief bij overlijden pater Meddens Jan, Ineke en Peter   

29 december Presentatie Ghana reis door Peter en Emiel. 

Goed verzorgde presentatie met aandachtig publiek. 60 deelnemers. 

VvC Sevewaeg Sevenum 
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