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1. Inleiding 

 

Net zoals de rest van de wereld waren onze 
projectpartners en wij in 2020 in de ban van het 
corona-virus. Alles liep anders dan gepland.  
 
Op de afbeelding1 hiernaast is te zien dat de Upper 
East Region, ons werkgebied, uiteindelijk weinig 
besmettingen kent. Zeker in vergelijking tot het 
dichtbevolkte zuiden van Ghana en bijvoorbeeld 
Nederland. Belangrijkste verklaringen voor het 
lage aantal besmettingen in Afrika is de lage 
gemiddelde leeftijd en het klimaat. Desondanks is 
de impact op de samenleving enorm. In het 
voorjaar van 2020 was de angst erg groot bij de 
kwetsbare groepen waarmee wij samenwerken. 
 
Onze meest in het oog springende activiteit in dit 
jaar is ongetwijfeld de grote corona-hulpactie die 
opgestart werd na de alarmerende signalen vanuit 
Ghana. De actie leverde veel donaties, voor onze 
stichting ongekend in omvang.  
Onze projectpartners hebben daarmee de ergste noden kunnen opvangen in een 
vroeg stadium van de pandemie. Veel andere projectontwikkelingen kwamen op een 
lager pitje te staan. 
Er zijn ook andere mooie dingen gebeurd. Zo heeft onze fondswerving een boost 
gekregen en zijn we via facebook begonnen met de verkoop van manden. 
 
Uiteraard vindt u in dit jaarverslag een opsomming van alle activiteiten in 2020 en de 
financiële cijfers. 
 
Dank aan allen die hebben bijgedragen aan de positieve dingen in dit bijzondere jaar. 
 
Peter Nellen 
Februari 2021 

 

 
1 Bron; COVID-19 Updates | Ghana (ghanahealthservice.org) 

Het bestuur van Stg. Vrienden van Christopher (VvC): 
• 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 

• Piet Selen uit Kronenberg, algemeen bestuurslid vanaf 2020 

 
VvC is per 21-10-2002 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 Cumulatieven van corona-besmettingen per 

regio in de periode 1 mrt 2020 tot 1 febr 2021 
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2. Projectontwikkelingen  

 
2.0 Corona-actie 
 
Vanaf eind maart bereikte ons berichten dat het corona-virus ook grote impact had op 
de deelnemers aan onze projecten. Onze contactpersonen vertelde ons over de angst 
voor het virus en een dreigende hongersnood. De eerste sterfgevallen van Corona 
werden begin april in Bolgatanga geregistreerd. 
 
De situatie was als volgt; 

 In het noorden van Ghana is de gezondheidszorg beperkt en belangrijke 
hygiënische maatregelen zoals veelvuldig handen wassen met zeep of een andere 
desinfectans is bijna onmogelijk omdat er een enorm gebrek aan middelen is. 

 Door de lock down in Ghana was het voedseltransport tijdelijk stil komen te liggen. 
Door hamstergedrag werden de prijzen vervolgens verdubbeld of verdrievoudigd. 

 Door de sluiting van de lokale markten was de regionale handel nagenoeg stil 
komen te liggen waardoor mensen niet of beperkt over cash geld beschikten. 

 In januari vertrekken jaarlijks veel jonge mensen van Noord- naar Zuid-Ghana om 
daar als landarbeider te gaan werken. Dit omdat de voedselvoorraden in Noord-
Ghana beperkt zijn. Voor de achterblijvende vrouwen, kinderen en ouderen is er 
net genoeg voedsel over om het hongerseizoen te overbruggen.  
Door de lock down kwamen de landarbeiders echter vervroegd naar huis. Zonder 
geld dat ze verdiend zouden hebben met landarbeid. Deze landarbeiders deden ook 
een beroep op de schaarse voedselvoorraad. 

 Gevolg van de lock down in het buurland Burkina Faso was dat belangrijkste 
internationale handelsroutes stillagen. Daardoor kon er ook geen voedsel uit 
Burkina Faso geïmporteerd worden. 
 

Dit alles leidde tot torenhoge voedselprijzen en grote voedseltekorten; er dreigde 
hongersnood. Vanuit Ghana bereikte ons een vraag om noodhulp bestaande uit 
middelen voor voorlichting en gezondheid en voedselhulp. De noodhulp zou zich 
richten op de 300 vrouwen die aangesloten zijn bij KATPA en STIRA en hun gezinnen, 
in totaal zo’n 1500 mensen. Voor dit project zou een projectteam verantwoordelijk zijn 
met 3 vertegenwoordigers uit beide vrouwengroepen. Zij zouden ook verantwoordelijk 
zijn voor de boekhouding en de rapportage naar ons. Zij maakten een begroting en 
kwamen op bedrag van € 30.000.  
 
Voor onze kleine stichting is een dergelijk bedrag uitzonderlijk hoog. En bovendien; 
VvC steunt alleen duurzame projecten met plattelandsgroepen. Na uitvoerig overleg in 
het bestuur hebben we besloten om de handen uit de mouwen te steken om toch dit 
bedrag op te halen. We erkenden dat zonder noodhulp de project(-partners) 
onherstelbare schade op zouden lopen en de projecten wellicht volledig stil zouden 
komen te vallen. 
 
Er werd een actie voor noodhulp opgestart; “Stop de Coronacrisis in Noord-

Ghana!” We hadden becijferd dat we de mensen voldoende kunnen helpen met  € 1,- 
per dag per projectdeelnemer! 
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We wilden het streefbedrag van €15.000 
snel binnen halen zodat vanaf 1 juni 2020 
de eerst hulp verstrekt zou kunnen 
worden. Door het Wilde Ganzen 
Coronafonds zou het bedrag verdubbelt 
worden naar het gebudgetteerde bedrag 
van €30.000. 
 

De actie verliep succesvol. In 3 
campagneweken was er ruim €9.000, 
hoofdzakelijk door een intensieve bel-
campagne naar een aantal vaste 
donateurs. Daarnaast liep er een 
campagne in het Sevenumse dorpsblaadje 
’t Klökske, was er een facebook-
campagne, een advertentie in “Hallo Horst 
aan de Maas” en aandacht op televisie bij 
de lokale omroep Horst aan de Maas 2 
 
Na deze vliegende start dreigde de 
donatiestroom stil te vallen. Journalist 
Marc van der Sterren3 verdiepte zich in de 
ontwikkelingen van corona in Afrika en 
onze hulpactie en schreef er een flink 
artikel over. Dit werd integraal 
overgenomen door Dagblad de Limburger 
op 30 mei 20204. 
 

De spin-off daarvan was geweldig. Uit heel 
de provincie kwamen positieve reacties en 
giften. Binnen enkele dagen hadden we 
voldoende donaties om gehoor te geven 
aan de volledige begroting uit Ghana. Er 
waren ruim 150 donateurs; particulieren, 
collega’s, vriendengroepen, families, 
fondsen en stichtingen. En er waren giften 
van 2 euro, 5 euro, 10 euro…. tot 2000 
euro en meer. We zijn er trots op dat we 
voor het eerst in ons 20 jarig bestaan een 
campagne met deze omvang voerden, die 
succesvol is verlopen. 
 

 
2 zie https://www.youtube.com/watch?v=kzBbHPkEhoM&feature=emb_logo 
3 zie https://marcvandersterren.nl/ 
4 zie https://www.vriendenvanchristopher.nl/wp-content/uploads/2020/05/Horizon-VvC-in-DDL.pdf 

 

Figuur 2 Advertentie in Hallo Horst aan de Maas 14 mei 2020 

Figuur 3 Persbericht in VIA Horst-Venray 30 juni 2020 
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De hulpverlening is in grote lijnen gelopen zoals werd verwacht. 
De periode werd opgestart met een voorlichtingsronde verzorgd 
door voorlichters van het ministerie van gezondheid. Naast een 
algemene uitleg over het virus werd instructie gegeven over het 
wassen van handen en het dragen van een mondkapje. Omdat er 
in de dorpen niet overal schoonwatervoorzieningen zijn, werden 
zgn. Veronica-buckets met zeeppompjes geleverd. 

 

Een ander gedeelte van de hulp betrof 
het verstrekken van voedsel. Anders 
dan gepland werd er meteen in juni 
de volledige voorraad voedsel 
ingekocht die begroot was, in plaats 
van dit gefaseerd doen. Dit omdat de 
verwachting was dat de voedselprijzen 
flink zouden stijgen en omdat er toch 
voldoende opslagcapaciteit in de 
dorpen bleek te zijn. 
 
 

Vanaf september kwamen 
weer de nieuwe oogsten van 
het land en was er een 
moeilijke periode overbrugt. 

Uiteindelijk is het aantal COVID19-slachtoffers in deze 
periode in Noord-Ghana beperkt gebleven maar was 
door de lockdown onze hulp zeer gewenst.  

Grote hoop is dat daarmee de grootste negatieve 
impact van COVID19 voor onze projectpartners in 
Ghana onderdrukt is. Van groot belang is dat nu de 
handelsstromen op gang komen en dat de aankomende 
oogsten goed zijn! 

 

 
  

  

  

Figuur 4 Voorlichting over hygiëne 

Figuur 5 Distributie van voedsel bij KATPA 

Figuur 6 Distributie van voedsel bij SITRA 
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2.1 Kandiga Tree Planting Association 

(KATPA) staat stil  

   

De werkzaamheden bij KATPA werden beïnvloed 

door corona, maar de verzorging van de percelen 

is gelukkig ongestoord verder kunnen gaan. 

In een lagere frequentie dan normaal mochten we 

berichtgeving uit Ghana ontvangen. 

 

Achter de schermen gingen de werkzaamheden gewoon door!  

We kijken terug op een effectieve afronding van ons succesvolle 1e KATPA project 

(KATPA 1). In april hebben we de eindrapportage van KATPA 1 samen met onze 

projectpartner in Ghana opgemaakt en deze is in juni door Wilde Ganzen 

geaccordeerd. In februari hebben we  samen een financieringsaanvraag voor KATPA 2 

de deur uit gedaan. Deze werd in juli door Wilde Ganzen goedgekeurd.  
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2.2 Water bij de Yebongo Primary School 

 

Eindelijk heeft de basisschool in het dorpje Yebongo in Noord-Ghana een goede 
watervoorziening. Jarenlang moesten de kinderen voor een slokje water bijna een 
kilometer lopen om bij de dichtstbijzijnde put water te halen. Met de bouw van een 
installatie voor opvang van regenwater is dat opgelost. 
 

Lange geschiedenis 
We verleende vele jaren voedselhulp aan deze 
basisschool in de droge savanne van de sub-
Sahara. Daardoor bleven er ook in het 
hongerseizoen veel kinderen naar school 
gaan, zonder de gebruikelijke drop-outs. Het 
project was zodanig ingericht dat er 
behoorlijke inbreng van de dorpelingen nodig 
was. In 2018 liet de Yebongo Primary School 
ons weten dat ze onze hulp niet meer nodig 
hadden. Omdat ze aan konden sluiten bij het 
landelijke schoolvoedselprogramma, waarbij 
er minder inbreng van de eigen bevolking 
nodig zou zijn. In overleg met de schoolleiding 
en de projectleiding hebben we gehoor 
gegeven aan de grote wens voor een 
watervoorziening dicht bij school. Dit als een 
soort van afscheidscadeau. 

 
Opvangen van regenwater 
Naast de school was er in 2017 een put aangelegd maar deze was snel droog 
gevallen. Een alternatief konden we bieden met “Rain Water Harvesting”. Dit is een 
betrekkelijke eenvoudig en onderhoudsarm systeem waarbij regenwater wordt 
opgevangen. Dit regenwater is daarna geschikt als drinkwater. De 2 tanks en het 
leidingsysteem werden in december 2019 gebouwd door Pumping = Life, een Ghanese 
partnerorganisatie van de Nederlandse stichting Pompen = Leven in Bennekom. Naast 
het bouwen van het systeem zorgde Pumping 
= Life ook voor training voor het onderhoud. 
Aan deze training deden een ouder, een 
leraar en een leerling mee. 
 
1 jaar proefdraaien 
Inmiddels is er gedurende het afgelopen 
regenseizoen water opgevangen. Beide tanks 
hebben ongeveer 40.000 liter regenwater 
opgevangen. Omdat er ook een infiltratie-
systeem is dat er voor zorgt dat overtollig 
water infiltreert in de bodem, is de verwerkte 
hoeveelheid water vele malen groter. De 
verwachting is dat door de infiltratie de put 
uit 2017 ook weer gaat werken. De kwaliteit 
van het water is met regelmaat gemeten en 
het blijkt daadwerkelijk geschikt te zijn om te 
drinken. 
 

Figuur 8 Overzichtsfoto van het water harvesting system 

Figuur 9 Het schoolhoofd krijgt uitleg 
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Officiële oplevering 
Op 10 november 2020 was de officiële oplevering 
aan het schoolhoofd. Daarbij kreeg zij ook de 
sleutels in handen van de kraantjes aan de tanks 
om het water af te tappen. Sleutels; want men wil 
voorkomen dat dieven de watervoorraad plunderen 
in het droge seizoen. Pumping = Life biedt het 
komende jaar nog ondersteuning zodat het 
systeem ook in het 2de jaar goed onderhouden 
wordt. En ze ziet er op toe dat de getrainde 
mensen hun werk goed doen. 
 
Afsluiting 
Met de officiële overdracht sluiten we een 
samenwerking van 10 jaar af. De school heeft haar 
eigen koers gekozen en dat respecteren we. 
Uiteraard zullen we bij gelegenheid de school 
blijven bezoeken om te zien hoe de 
watervoorziening werk. 
  

Figuur 10 De officiële overdracht 
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2.3 SITRA en corona 

 

Het jaar begon goed toen de mandenvlechtsters al bezoek uit Nederland mochten 

ontvangen. Rond 20 februari 2020 ontving projectleider Faustina Nsoh  een 

reisgezelschap van het Wereldpaviljoen in Steyl. Voorzitter René Poels stuurde ons het 

volgende verslag; 

Een warm welkom Faustina in Sirigu (Ghana) 
 

Vijftig zingende en dansende vrouwen onder een immens grote Baobabboom begroeten ons. In hun eigen lokale 
Fra fra taal heten de vrouwen van de vrouwen groep Sitra ons welkom. Het is 39 graden en het dansen en 
zingen blijft maar doorgaan. De leidster van Sitra, Faustina Ayembire, vertelt haar vrouwen dat wij van het 
Wereldpaviljoen in het Nederlandse Steyl zijn. Op die plek heeft zij vorig jaar het entree huisje van het Ghana 
belevingscentrum beschilderd zoals ze ook huisjes en het ‘paleis’ van dorpshief Ronald beschilderd heeft in 
Sirigu. Ze legt uit dat de vrouwen van Sitra dat schilderen samen doen. Daarnaast maken ze ook kunstwerken 
op canvas, manden en potten. Sitra staat voor Sirigu Indigenous Traditional Real Art en heeft twee 
doelstellingen; zorgen dat de vrouwen extra inkomsten hebben door kunst en handwerk én het promoten van de 
traditionele kunst in en om Sirigu. De vrouwen beamen haar verhaal met onverstaanbare kreten en gaan weer 
dansen en zingen. Een vrouw zingt voor waarna de anderen luid invallen. We dansen tot vermaak van de 
vrouwen mee. Op uitnodiging van Faustina voegt de in de 
regio bekende banjo speler en zanger Stivo  zich aan. Hij 
zingt over het leven op het platteland, hoe gezond te blijven 
en kinderen op te voeden. De vrouwen  zingen het refrein luid 
mee. Na een klein uurtje leg ik uit wat het Wereldpaviljoen is 
en dat wij samenwerken met de Vrienden van Christopher die 
de groep rondom Faustina al vele jaren steunt.  
 
Korte tijd later zitten  we onder de grote boom en worden we 
getrakteerd op rijst en gefrituurde kip.  Eerder die middag 
arriveerden we na een lange rit van Tamale bij SWOPA in 
Sirigu, het eerste artistieke project/compound  van Faustina. 
Op een motorfiets  komt Faustina aanrijden. De begroeting 
omhelzing was stevig. Ze verontschuldigde zich omdat haar 
vrouwen groep vanochtend om negen uur al onder de boom 
had klaar gezeten voor ons! Maar geen probleem om vier uur 
zijn ze er weer. We krijgen eerst een rondleiding bij  SWOPA, het kunstproject waar Faustina is begonnen en 
later haar eigen organisatie SITRA heeft opgericht. Op het terrein prijkt het borstbeeld van Koffi Aman die hier 
ook op bezoek is geweest. Bij SWOPA zijn ook logeer mogelijkheden. 
 
De volgende dag worden we ontvangen door de dorpshief Ronaldo. Een heel gedoe. Rechtstreeks spreken met 
de chef is uit den boze. Altijd via een van zijn raadsheren of lokale mensen  Faustina drukt mij wat papieren geld 
in de hand. Dat moet ik haar straks geven zodat de chief dat ziet dat wij hem iets aanbieden. We naderen het 
‘paleis’, enkele palen met een dak, bankjes en gekleurde plastic stoelen. De chef zit al op ons te wachten. Vlakbij 
hem zitten zijn raadsheren. Op zijn aanwijzing kunnen we gaan zitten. En hij gebaart dat ik mijn pet moet 
afdoen! Hij spreekt Faustina aan en heet ons welkom. De sfeer wordt stilaan familiair. Er worden door zijn 
mensen foto’s gemaakt. Als ik hem uitnodig om ook eens naar het Wereldpaviljoen in Steyl te komen lacht hij 
breeduit. Dat vindt hij geweldig terwijl hij trots kijkt naar aanhangers. 
 
Naast het paleis is vervolgens een workshops boetseren en weven in de overdekte ruimte van SITRA. De 
vrouwen zijn er zeer  bedreven in en leren ons hoe we een potje of kommetje moeten boetseren. Na de 
workshop volgt het officiële afscheid van de chief.  Een van zijn onderdanen heeft een parelhoender in zijn  
handen. De chief dankt ons voor het bezoek en onze belangstelling voor zijn dorp en de vrouwengroep.  Dan 
draagt hij de man met de parelhoender op om die aan de gast te overhandigen. Een geschenk van de chief.  
Korte tijd later loop ik met een parelhoender door de nederzetting. Die bieden we vervolgens in de Gallery van 
Sitra aan de vrouwen aan. 
We praten onder een grote boom onder het genot van een bordje spaghetti en cola over het reilen en zeilen van 
Sirigu en de enorme hoeveelheid plastic -vooral zwarte zakjes- die het dorp en het landschap vervuilen. Hier en 
elders op het platteland. 
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Om misverstanden te  voorkomen melden we Faustina dat het Wereldpaviljoen geen groep is die geld inzamelt 
voor projecten. Wij laten bezoekers kennismaken met andere  culturen. Wel zullen we daar waar mogelijk 
Vrienden van Christopher  met raad en daad ondersteunen ten behoeve van haar project. SITRA wil graag een 
eigen onderkomen realiseren in Sirigu. De plannen liggen al in Sevenum. 
 

Vaarwel Faustina, wij reizen verder door Ghana. Veel succes!! 

 

Ondanks de impact die corona gedurende het hele jaar op het leven in Sirigu had zijn 

er “gewoon” trainingen en workshops bij SITRA verzorgd. En er zijn manden en 

andere producten vervaardigd.  Door corona is de handel nagenoeg volledig stil 

komen te liggen. Op een omzet van € 10.300 was er slechts een opbrengst van € 

1.300 uit de verkoop van producten. 

 

 

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. 

Zowel  in Nederland als in Ghana is de verkoop beperkt. In Nederland is wel 

belangstelling maar de maatvoering blijft een probleem; gemiddeld genomen zijn de 

mouwen te kort voor de Westerse consument. Er is nog een kleine voorraad jasjes in 

Ghana voorradig dat naar Nederland verscheept kan worden.  

Na corona wordt besloten of in dit project nieuw leven geblazen wordt. 

 

 

2.5 Pilotproject met Stoekdroad 

 

Met het project “Stoekdroad” beoogt projectleider Yussif Abdul-Rahaman van Pumping 

is Life in Wale Wale te onderzoeken of schrikdraad toepasbaar is in de Noord-Ghanese 

landbouw. Er is in 2019 een gedegen projectplan geschreven waarbij de uitvoering 

aansluit bij irrigatie-projecten in hetzelfde werkgebied. Doordat financiering uitblijft is 

het project nog niet opgestart. Wel is fondswerving opgestart en zijn de eerste 

toezeggingen gedaan van fondsen die het project willen ondersteunen. Inzet is nu om 

de financiering in 2021 positief af te ronden. 
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2.6 Traditionele begrafenis pater Meddens 

Op 4 januari 2020 vond de traditionele begrafenis van Pater Meddens in Sirigu plaats. 

De missionaris woonde en werkte in de jaren 60 en 70 in Ghana en was bij terugkeer 

in Nederland doorlopend actief voor zijn mensen in Ghana. Pater Meddens was vanaf 

het begin van onze stichting een belangrijk adviseur en inspirator. Via hem leerden we 

Christopher kennen en startte we onze stichting. Pater Meddens kwam op 11 

november 2019 op 92 jarige leeftijd te overlijden. 

Tijdens de traditionele begrafenis ging Father Camillo Sarko samen met de huidige 

bisschop voor in een kerkdienst. Aansluitend vond de traditionele begrafenis plaats 

met wardance en drums. Father Camillo, Melanie Kasise, Sadik Ayine Inusah en een 

familielid van de Chief van Nabango waren betrokken bij de organisatie.  

De gelegenheid deed zich voor dat een delegatie van de familie Meddens aanwezig 

kon zijn bij de plechtigheden. Een oud-leerling van de pater, Benedicht Assorow, 

verzorgde een paginagroot verslag in The Catholic Standard, het weekblad van de 

Ghanese katholieke kerk.5 

 

We hadden aangekondigd om in Nederland een herdenkingsbijeenkomst in de vorm 

van een Ghana-Picknick te houden op 16 mei 2020, eventueel traditiegetrouw met 

Ghanese gasten. Dit om ook de beelden van de traditionele begrafenis te bekijken. 

Door de bekende omstandigheden ging dit niet door.  

 

 

 
Figuur 2 Beeld van de wardance als onderdeel van de traditionele activiteiten (Bron; The Catholic Standard, zie voetnoot) 

 

 
5 Zie https://www.vriendenvanchristopher.nl/wp-content/uploads/2020/01/Artikel-The-Catholic-

Standard-Meddens.pdf 



Stg. Vrienden van Christopher 
Lokale plattelands-initiatieven in Noord- Ghana 

 

 

Jaarverslag 2020 www.vriendenvanchristopher.nl  Pagina 14 van 18 

 

3. Nederlandse activiteiten  

 

3.1 Fondswerving 

 
Dat 2020 een bijzonder jaar was zal duidelijk zijn. We hebben desondanks op 
meerdere fronten een boost kunnen geven aan onze fondswerving. 
 
We hebben intensief samengewerkt met Martine Stoppelenburg van BIS, Bureau 
Internationale Samenwerking. BIS is sinds 2002 hèt platform in Nederland voor 
stichtingen die werkzaam zijn in het veld van kleinschalige ontwikkelings-
samenwerking. BIS heeft ons begeleidt bij de aanvragen voor financiering voor het 
Stoekdroad-project en geholpen met het projectplan. 
 
We hebben een concrete toezegging van boomkwekerij Den Mulder in Sevenum voor 
een jaarlijkse gift ten behoeve van het boomplantproject KATPA voor onbepaalde tijd. 
Den Mulder Boomteelt wil op deze manier invulling geven aan zijn maatschappelijke 
betrokkenheid. 
 
We hebben een toezegging gekregen voor nadere samenwerking van Stichting 
Projectmatige Charitas uit Grubbenvorst. Deze stichting nam contact met ons naar 
aanleiding van het artikel in Dagblad de Limburger over onze hulpverlening tijdens 
corona. Stichting Projectmatige Charitas in Grubbenvorst is er op gericht om 
kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen. De middelen van PmC 
bestaan uit giften, vooral vanuit de opbrengst van de Winkel van Sinkel in 
Grubbenvorst en de inzameling van oud papier. 
 
De samenwerking met Wilde Ganzen is versterkt. Wilde Ganzen heeft KATPA 
voorgedragen als goed doel voor de Nacht van de Fooi 2021. 
 

 
3.2 Verkoop van manden 
 

Met enige vertraging zijn de manden die we in november 2019 bij SITRA in Ghana 
besteld hadden gearriveerd. De manden werden in maart of april verwacht maar door 
corona werd de levering vertraagd. Medio juni konden we de manden ophalen in de 
haven van Rotterdam. De manden zijn bedoeld om tijdens markten en andere 
gelegenheden te verkopen. Zodoende genereren we aandacht voor de projecten die 
we in Ghana steunen en gaat er een mooie opbrengst terug naar Ghana. Omdat er 
geen markten waren hebben we geëxperimenteerd met de verkoop van manden via 
facebook; https://www.facebook.com/afrikaansemanden 
Uiteindelijk hebben we voor het einde van het jaar 10-tallen manden verkocht 
voorzien van een folder met daarin informatie over de herkomst van de manden.  
Op dit moment is er voldoende voorraad en zodra dit weer kan zal de verkoop via 
markten en dergelijke weer opstarten. Tot die tijd blijft het mogelijk middels een 
berichtje om manden via Facebook te bestellen. 
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Jaarverslag 2020 - chronologisch 

Datum 

 

Activiteit 

 

Organisatie 

 

locatie 

08-01-2020 Gesprek met boomkwekerij Den Mulder over mogelijke donatie Piet/Peter Boomkwekerij Den Mulder, 

Sevenum 

16-01-2020 Bestuursvergadering VvC VvC Gijs de Swart, Horst 

01-02-2020 Aanvraag van financiering voor KATPA 2 verstuurd naar Wilde Ganzen Emiel  

14-02-2020 Overleg over fondswerving met Bureau Internationale Samenwerking 

BIS met directeur Martine Stoppelenburg 

Piet/Peter Tilburg 

15-02-2020 Bijeenkomst Holland-Ghana Platform Stg. Onyuame De Nooij Stainless, Ede 

04-03-2020 Overleg voorbereiding Ghana Picknick 16 mei, herdenkingsbijeenkomst 

pater Meddens 

Peter, Ineke & JanvdB Ineke Grooten, Haelen 

12-03-2020 Wilde Ganzen in de regio Wilde Ganzen - Emiel Roermond 

21-03-2020 Workshop jaarrekening maken Partin / Gijs Amersfoort 

13-03-2020 Bestuursvergadering VvC, toetreding van Piet Selen tot het bestuur VvC Emiel Jakobs, Sevenum 

4-04-2020 Eindrapportage KATPA 1 ingediend bij Wilde Ganzen Emiel  

17-04-2020 Ingediend financieringsverzoek SITRA bij Boeken Steunen Mensen VvC Digitaal 

22-04-2020  Ingelaste bestuursvergadering VvC VvC Digitaal 

30-04-2020 Aanvraag Corona-hulp bij het Wilde Ganzen Corona-fonds Coproductie VvC en 

Sadik 

Digitaal 

05-05-2020 Ingelaste bestuursvergadering VvC, start corona-campagne VvC Digitaal 

07-05-2020 Start corona-campagne telefoon-actie Peter, Ineke & JanvdB Digitaal 

11-05-2020 Overleg BIS-VvC VvC Digitaal 

11-05-2020 Overleg corona-campagne telefoon-actie Peter, Ineke & JanvdB Digitaal 

12-05-2020 In uitzending Omroep Reindonk Peter Digitaal 

15-05-2020 Bestuursvergadering VvC VvC Digitaal 

18-05-2020 Overleg corona-campagne telefoon-actie Peter, Ineke & JanvdB Digitaal 

19-05-2020 Start corona-campagne Facebook  VvC Digitaal 

24-05-2020 Ingelaste bestuursvergadering VvC VvC Digitaal 

29-05-2020 Toekenning steun het Wilde Ganzen Corona-fonds Wilde Ganzen Digitaal 

30-05-2020 Artikel in Dagblad De Limburger VvC  

01-06-2020 Ingelaste vergadering fondswerving Peter, Piet & Gijs Digitaal 

04-06-2020 Gesprek met boomkwekerij Den Mulder over samenwerking Piet/Gijs Boomkwekerij Den Mulder, 

Sevenum 

10-06-2020 Ingelaste bestuursvergadering VvC VvC Piet Selen, Kronenberg 

18-06-2020 Eindrapportage KATPA 1 door Wilde Ganzen goed gekeurd Emiel  

22-06-2020 Gesprek met Stichting PMC over mogelijke donatie Peter PMC, Grubbenvorst 
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24-06-2020 Bestuursvergadering VvC VvC Piet Selen, Kronenberg 

26-06-2020 Aankomst Manden uit Ghana Jan / Piet Piet Selen, Kronenberg 

07-02-2020 Goedkeuring financiering KATPA 2 ontvangen van Wilde Ganzen Emiel  

14-08-2020 Start samenwerking  met Bureau Internationale Samenwerking BIS met 

eerste fondswervingsopdracht 

VvC / BIS Digitaal 

20-08-2020 Bestuursvergadering VvC VvC Piet Selen, Kronenberg 

30-08-2020 Aanvraag financiering KATPA bij Stg. PMC Coproductie VvC  en 

Sadik 

Digitaal 

03-10-2020 Webinars de Wilde Ganzen-Partin maand Wilde Ganzen / Partin Digitaal 

07-10-2020 Bijeenkomst subsidie Gemeente Horst aan de Maas Gijs Digitaal 

13-10-2020 Presentatie bij Stichting PMC tbv mogelijke donatie Peter PMC, Grubbenvorst 

14-10-2020 Bestuursvergadering VvC VvC Digitaal 

20-10-2020 Webinar; Meer vrijwilligers, minder werken. Besturen in 4 uur per week” Wilde Ganzen / Partin Digitaal 

26-10-2020 Dankbrief aan alle donateurs Project Corona hulp VvC Digitaal 

30-10-2020 Bericht annulering Boekenbeurs Boeken Steunen 

Mensen 

Digitaal 

13-11-2020 Start verkoop Afrikaanse Manden via Facebook VvC Digitaal 

28-11-2020 Online Ghana-dag Wilde Ganzen / 

Ghana-platform 

Digitaal 

16-12-2020 Bestuursvergadering VvC VvC Digitaal 
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Financieel verslag 2020 
 

Zie https://www.vriendenvanchristopher.nl/wp-
content/uploads/2021/04/Jaarrekening-VvC-2020-def-23-04-2021.pdf 

 
 


