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1. Inleiding 
 
Terwijl corona in Nederland ook in het 2e jaar van de pandemie grote gevolgen heeft 
voor de gezondheidszorg, lijkt in Ghana de impact op de gezondheidszorg beperkt te 

zijn. Met zo’n 1.300 corona-doden op een populatie van 30 miljoen en een 
vaccinatiegraad van zo’n 20% van de bevolking, lijkt de impact overzichtelijk.  
 

De economische effecten zijn echter groot. Ook voor de zogenaamde informele 
economie, vaak in contactintensieve omgevingen als restaurants, kleine winkeltjes en 
straatverkoop. Vaak gerund door financieel kwetsbare vrouwen.  

De verkoop en handel van veel handgemaakte producten als manden die gemaakt 
worden door de vrouwen in Sirigu wordt bemoeilijkt. Ook in Ghana hebben de 
kinderen “extra vakantie” door lockdowns. 

 
Het is niet allemaal kommer en kwel. We horen van Frans Zemp uit Wale Wale dat er 
in zijn woonplaats een drone-station is gekomen waarmee  medicijnen en bloed 

geleverd kunnen worden aan de dorpen in het achterland. Technische ontwikkeling 
maakt het ook mogelijk dat we via WhatsApp met onze projectpartners vergaderen en 
dat we met regelmaat foto’s en filmpjes -gemaakt met een smartphone- ontvangen. 

En we horen dat landbouwactiviteiten in de rurale gebieden veelal door zijn gegaan, 
zo ook de boomplantactiviteiten in Kandiga.  
De voortvarende ontwikkelingen in Kandiga maken voor ons noodzakelijk om actiever 

in te zetten op fondswerving. Bijzonder blij zijn we met het bericht dat onze 
projectpartners ook zelf samenwerkingspartners in eigen land weten te vinden. 
 

In dit jaarverslag leest u meer over het werk van onze projectpartners in Ghana en 
onze activiteiten in Nederland. 
 

 
Peter Nellen 
April 2022 

 

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 steunt sinds 1999 projecten in Ghana. Per 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).  
VvC is lid van "Partin", de koepelorganisatie van Particuliere Initiatieven (www.partin.nl).  
VvC is aangesloten bij  

- het Ghana-collectief (https://info0384995.wixsite.com/ghanacollectief) en  

- het "Holland Ghana Platform", een netwerk van organisaties actief in het noorden van Ghana. 
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2. Projectontwikkelingen  

 

2.1 Kandiga plant het 10e perceel 

 

In de eerste maanden van het jaar is in het Noord-Ghanese Kandiga een perceel 
gereed gemaakt voor aanplant van bomen door een afrastering om het perceel te 
plaatsen. Dit is het 10e perceel dat door de boomplanters van Kandiga (KATPA) door 

de samenwerking met Vrienden van 
Christopher in gebruik wordt genomen. 
Naam van het perceel; “Apole”, vernoemd 

naar de boer die het land beschikbaar 
stelde voor de boomplanters van KATPA. 
De financiering van dit perceel komt voor 

rekening van Stichting Project Matige 
Charitas uit Grubbenvorst, die zich voor 5 
jaar aan deze boomgaard verbonden 

heeft. 
 
Tot op heden hanteerde we een meer 

globale financiering waarmee de kosten 
van alle percelen gedekt werden. In de 
loop van de tijd ontstond er behoefte aan 

een meer inzichtelijke aanpak per 
perceel. Zodoende ontstaat er meer 
overzicht van de kosten en opbrengsten 

per perceel en wordt ook de activiteit van 
iedere vrouwengroep zichtbaar. In een 
zoektocht naar sponsoring in deze nieuwe 

aanpak kwam VvC in contact met de 
Stichting Projectmatige Charitas (PmC) 

uit Grubbenvorst. Het beleid van PmC 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. 
 

Om de verwoestijning van de oprukkende Sahara 

tegen te gaan planten en onderhouden zo’n 200 

vrouwen uit het dorp Kandiga kleine boomgaarden. 

Deze boomgaarden worden aangelegd op hoeken en 

randen van percelen, beschikbaar gesteld door 

boeren uit het dorp. Door de aanplant wordt het 

gebied groener en groeien de 

landbouwmogelijkheden. Daarnaast leveren de 

bomen na 5 jaar de eerste opbrengsten (vruchten, 

ingrediënten voor medicijnen, brandhout enz.), 

bestemd voor de vrouwen (en hun gezinnen) die de 

aanplant verzorg(d)en. Grootste uitdaging is het 

onderhouden van de aanplant, regelmatig water 

geven en het weghouden van het loslopende vee 

(runderen, geiten, knaagdieren) en ongedierte als 

termieten. Daarom dienen percelen afgerasterd te 

worden en worden er watertanks op de percelen 

geplaatst zodat er ook in het droge seizoen water 

gegeven kan worden. Inmiddels zijn de eerste 

boomgaarden vrijgegeven. 
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De foto op de vorige 
bladzijde is van de 
boomplantdag van een van 

de percelen; een 
gezamenlijke kick-off; om de 

start van aanplant markeren 
en deelnemers de 
verantwoordelijkheid te 

geven van de verzorging van 
de bomen. 
Op ons aandringen krijgen de 

percelen allemaal een naam. 
Meestal kiest de groep ervoor 
om het perceel te vernoemen 

naar de landbouwer die de grond beschikbaar stelt. 
 
 

Onze belangrijkste 
samenwerkingspartner is Wilde 
Ganzen. Conform projectplan zijn 

er – naaste de gebruikelijke 
projectmaterialen- regenpakken 
en gieters gekocht. De gieters zijn 

nodig om in het droge seizoen 
water te kunnen geven. De 
regenpakken zijn nodig om in het 

regenseizoen onderhoud aan de 
percelen te plegen, zoals het 
maaien van het onkruid.  

 
Tot groot genoegen van de voorzitter van KATPA, mr. Ebeneezer, is er ook een 
brommer aangeschaft. Ebeneezer was voor het bezoeken 

van de percelen aangewezen op een eigen vervoersmiddel; 
een fiets of een geleende brommer. Gezien de grote 
afstand tussen de percelen was dat niet eenvoudig. Nu kan 

hij veelvuldiger de percelen bezoeken. Op deze manier kan 
hij zijn rol als aanjager en coach van de groepen beter 
uitvoeren.   

Andere samenwerkingspartners 

In de afgelopen jaren hebben we al vaker met de 
projectleiding van KATPA gesproken over fondswerving in 
eigen land. In de loop van het jaar is er tot onze grote 

verrassing een samenwerking gekomen met de Ghanese 
afdeling van World Vision. World Vision zal bijdragen aan 
een put met een gemechaniseerde pomp. Daarnaast is projectleider Sadik via het 

Stoekdroad-project in contact gekomen met Pumping = life. Deze Ghanese 
organisatie, de samenwerkingspartner van het Nederlandse partner Pompen = Leven, 
zal helpen met het maken van een aantal touwpompen nabij de boomplantprojecten. 
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2.2 Stoekdraod-project van start 

 

In januari 2017 was Kronenberger Piet Selen 14 dagen in Ghana met een gezelschap 
van VvC. Daar maakte hij kennis met boer Emanuel die groente verbouwde. Emanuel 

zou het liefst een groot hek rondom zijn perceel plaatsen om het loslopende vee 
buiten te houden. In Ghana lopen de koeien, de geiten, de kippen en de 

parelhoenders los in het rond. De schade die het vee aan de gewassen aanbrengt is 
zeker in de tijden van schaarste groot. Piet vroeg zich toen af; waarom zet je dan 
geen stoekdraod (schrikdraad)? We zijn bijna 5 jaar verder en eind 2021 maakte men 

in Ghana kennis met stoekdroad zoals wij dat 
gebruiken. 
 

Stoekdraod is in Afrika nagenoeg onbekend. Het 
ontbreken van een goede stroomvoorziening is een 
belangrijke reden daarvoor. Ook is er geen cultuur 

om het vee op te sluiten in een weiland. 
Rondtrekkende nomaden (Fulani) hebben dit 
eeuwenlang belemmerd door met hun kuddes over 

de landbouwpercelen te trekken. En de boeren 
waren bang voor deze bewapende herders. In de 
loop van de jaren is er veel veranderd; Op het 

platteland is er tegenwoordig een behoorlijk 
stabiele stroomvoorziening. De invloed van de 
Fulani is sterk afgenomen. Boeren beschermen hun 

percelen steeds vaker met harmonica gaas, maar 
dat is behoorlijk prijzig. Landbouwkundigen hebben 
berekend dat door het ontbreken van afrastering 

een productiederving van meer dan 35% ontstaat. 
Ter vergelijk; bij onvoldoende water vermindert de 
groenteproductie met 45%. Een goede bescherming 

zal de boeren dus behoorlijk helpen! En zeker als 
afrastering betaalbaar is; stoekdraod! 

Ghana maakte in 2021 op doordachte wijze kennis met stoekdraod. We zijn een 
samenwerking aangegaan met projectleider Yussif Abdul-Rahaman die al vele jaren 

landbouwkundige projecten leidt in Noord-Ghana. Yussif is met Pinksteren 2019 bij 
Piet geweest en kennisgemaakt met meerdere vormen van afrastering. Het 
stoekdraodproject bestaat uit 4 fases. De eerste fase, de voorlichtingsbijeenkomsten 

voor boeren is uitgevoerd. Er werden uit de groep van 1500 (!), 2 gemotiveerde 
boeren geselecteerd die de proefpercelen gaan opzetten en verzorgen. Training, 
uitvoering en evaluatie zullen in 2022 plaatsvinden. 

Naast winstgevendheid, effectiviteit en vergelijking met andere afrasteropties is ook 
inpassing en acceptatie in de Ghanese context belangrijk. Als de pilot succesvol is zal 
een bredere toepassing mogelijk zijn. 

 
De start van het project heeft lang op zich laten wachten omdat fondswerving niet 
eenvoudig werd vanwege corona. In de loop van het jaar sloot Wilde Ganzen aan en 

door een particuliere gift en een gift van een bedrijf konden we tegen gunstige 
voorwaarden materialen inkopen en eind 2021 naar Ghana zenden. Deze materialen 
zullen in Ghana gebruikt en gereproduceerd worden door plaatselijke vakmensen.  
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2.3 Sitra heeft een moeilijk jaar 

 

Corona heeft voor het 2de jaar op rij grote 
invloed gehad op de verkoop en productie 

van manden bij de vrouwen van de Sirigu 
Indigenous Traditional Real Art. De hele 

markt van handgemaakte producten kwam 
door corona stil te liggen.  
 

Met onze steun kon projectleider Faustina 
Nsoh toch grondstoffen inkopen en training 
verzorgen aan de vrouwen. Mede dankzij 

een order van VvC had de groep ook 
inkomsten uit verkoop.  
 

Faustina heeft hard gewerkt om de verkoop 
te vergroten door aan productvernieuwing 
te doen. Zo kregen we foto’s van nieuwe 

manden, gevlochten lampenkappen 
enzovoort. Daarnaast is ze aan het 
experimenteren met ontwerpen en 

verkopen van batikdoeken. Inmiddels is er 
een jonge groep mandenvlechters gestart; 
een groep van 10 jonge vrouwen. Faustina 

heeft een lokale donor gevonden die de 
helft van de materiaalkosten betaald voor 
de opleiding van deze vrouwen. 

 
Daarnaast waren er gelukkig meerdere 
orders voor het maken van 

muurschilderingen. Zo verzorgde Faustina 
muurschilderingen in Bolgatanga, Navrongo, 
Bongo, Accra en in Zenko, een dorpje in het naburige Burkina Faso, waar de chief zijn 

paleis liet beschilderen (foto hiernaast). Dit doet ze samen met een aantal vrouwen 
van SITRA, die daardoor extra inkomsten vergaren. Daarnaast investeert Faustina in 
SITRA door de opbrengsten van portretten die ze in opdracht schildert aan SITRA te 

doneren. 
 
We hebben met Faustina tijdens 

een Whats-app meeting in 
december 2021 uitvoerig 
gesproken over het verduurzamen 

van SITRA. Een grotere financiële 
bijdrage van de projectdeelnemers 
is daarbij niet uit te sluiten en dat 

ligt heel gevoelig. Grote wens van 
Faustina is nog steeds om een 

eigen clubgebouw voor SITRA te 
krijgen, een plek waar verkoop en 
trainingen plaats kunnen vinden. 

 

Het weven van manden is al vele generaties een 

geliefde activiteit voor de vrouwen na het 

oogstseizoen. Ze kopen de Veta Vera grassen die 

ze gebruiken in het zuiden van Ghana, dit is een 

sterk grassoort. Deze grassen splitsen ze in 2 

waarna ze enkele sprieten tot sterke strootjes 

rollen. Deze sterke strootjes worden gekookt en 

eventueel gekleurd met kleurstoffen. Daarna kan 

het tijdrovende weven beginnen. Afhankelijk van 

de beschikbare tijd vanwege andere 

werkzaamheden werkt een vrouw 1 week tot 

enkele weken aan 1 mand. Vaak werken de 

vrouwen thuis maar regelmatig zitten ze ook met 

een groep te weven en wordt er veel gekletst, 

gedanst en gezongen. 
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3. Nederlandse activiteiten  

 

3.1 Fondswerving 

 

Met de groei van KATPA en de start van Stoekdraod is de noodzaak om meer tijd en 

energie te investeren in fondswerving toegenomen. Daarbij gebruiken we vaak de 

producten van SITRA om VvC in onze eigen regio te promoten en inkomsten te 

vergaren voor SITRA. 

 

Door samen te werken met Martine Stoppelenburg van BIS, Bureau Internationale 

Samenwerking (BIS) en met hulp van Wilde Ganzen is de financiering voor het 

Stoekdroad-project van de grond gekomen. 

Dankzij de hulp van Stichting Projectmatige Charitas uit Grubbenvorst is het 10e 

perceel van KATPA gerealiseerd.  

 

Wilde Ganzen is een belangrijke 

meerjarige samenwerkingspartner 

voor KATPA. Het voornemen is dit 

met een meerjarenplan vast te 

leggen.  

 

 

Op voordracht van Wilde Ganzen werd KATPA het goede doel voor de Nacht van de 

Fooi 2021 (zie; http://nvdf.nl/projecten-2022/projecten-2020-2/) . Ondanks de 

sluiting van de horeca vond op 15 mei 2021 als alternatief van ‘de Nacht’ een online 

Landelijke Veiling plaats. De volledige opbrengst van de veiling was voor KATPA. Dit 

genereerde extra pr voor  KATPA. 

 

Hieronder volgt een toelichting bij onze belangrijkste activiteiten in het afgelopen jaar! 
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3.2 Moederdagactie 

 
In aanloop naar moederdag op 9 mei werd in samenwerking met Bloembinderij 

Lemmen (https://www.facebook.com/BloemdinderijLemmen ) een Moederdag-actie 
gestart onder de noemer; “Moeders voor moeders”.  
 

Voor € 55,- verkochten we mooie, sterke en 
duurzame handgemaakte Afrikaanse manden  
gemaakt door SITRA, gevuld met een kleurrijk 

plukboeket. De opbrengst van de verkoop was 
rechtstreeks bestemd voor de moeders van SITRA. 
 

De manden konden besteld en uitgezocht worden 
via https://www.facebook.com/afrikaansemanden, 
een facebookpagina die we speciaal voor dit doel 

in het leven riepen. Op deze pagina stonden ook 
een aantal voorbeelden van plukboeketten 
verzorgd door Bloembinderij Lemmen. Kopers 

konden de manden afhalen  bij ons depot bij 
Rouweelse Veld De Hees 44a in Kronenberg. 
 

 

3.3 Met Jan op de markt 

 

Ondanks de beperkingen die corona 

met zich mee bracht heeft VvC in de 

zomermaanden van 2021 vaak zijn 

gezicht laten zien. In de 

zomermaanden heeft Jan Wijnen met 

een stand van VvC 6 keer op de 

weekmarkt in Horst gestaan. 

Daarnaast was hij in september op de 

Steyler dag bij het Wereldpaviljoen 

(https://wereldpaviljoen.com/). 

Er blijkt veel belangstelling te zijn 

voor “onze” Bolga-baskets; dit zijn 

handgeweven manden die we uit het 

noorden van Ghana laten overkomen. 

De kwaliteit van onze manden is excellent. Ze zijn afkomstig van SITRA, de 

vrouwengroep van kunstenares Faustina Nsoh. Faustina traint de vrouwen in het 

vervaardigen van manden met speciale aandacht voor kleuren en perfectie. De 

lederen handvatten onderstrepen de kwaliteit, maken het product af. Wij verkopen de 

manden om opbrengsten te genereren voor de vrouwen – de opbrengsten stoppen we 

volledig terug in het project. Belangrijk bijkomend doel voor ons is om bekendheid te 

geven aan het verhaal achter de manden en aan ons werk in Ghana. Maar ook om te 

laten zien dat Wilde Ganzen meerdere projecten van ons ondersteunt. 
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3.4 Opening Happy Home 

 
Op zondag 19 september opende Camping ’t 
Rouweelse veld in Kronenberg haar deuren voor het 

grote publiek. In samenwerking met VvC speelde 
Afrika een grote rol op deze dag. Een grote Ghanese 
muurschildering met de naam “Happy Home” wordt 

gepresenteerd. De Ghanese kunstenares Faustina Nsoh 
gaf om 12 uur via een digitale verbinding uitleg bij het 
kunstwerk. Gedurende de hele open dag -van 11 tot 

17 uur- presenteerde VvC haar werk en verkochten we 
Ghanese manden en schilderijen. Francine Thielen uit 
Horst legde in een voordracht de koppeling tussen 

Afrika en het planten van bomen. 
 
Happy Home is een muurschildering van 2,6 bij 3 meter en is het grootste authentieke 

Ghanese kunstwerk in de regio. Het staat vol met traditionele Ghanese symboliek. 
Muurschilderingen als deze zijn in de geboortestreek van kunstenares Faustina Nsoh 

heel gewoon. “Happy Home” is Faustina’s cadeau als dank voor genoten gastvrijheid 
bij ’t Rouweelse Veld, tijdens haar verblijf in Nederland in 2019. “Happy Home“ is ook 
de naam van het logeerhuisje waarin de muurschildering staat.  

 
Na 19 september kunnen gasten logeren in logeerhuisje “Happy Home”. Naast de 
fraaie muurschildering in het huisje, kun je er onder de sterren slapen.  

Meer info; https://www.rouweelseveld.nl/logeerhuisjes/ 
 
 

 

3.5 Gemeente steunt boomplanters 

 

In Horst aan de Maas werden in het najaar zo’n 3000 
nieuwe bomen en 55.000 struiken geplant. Het planten 
van bomen en struiken biedt veel voordelen. In de zomer 

zorgen ze bijvoorbeeld voor verkoeling. Daarbij 
absorberen ze stof en zuiveren ze de lucht. 

Bomen zijn keihard nodig. Zeker in Ghana. Op 9 
november sprak Peter Nellen, voorzitter van VvC samen 
met sympathisant Francine Thielen-Tonnaer de raad toe. 

Ze onderstreepten het mondiale belang van het planten 
van bomen, zowel in Nederland als in Ghana. 
Wethouder Eric Beurskens: “In Horst aan de Maas zorgen 

we goed voor de wereld om ons heen. Daarom steunen 
we graag deze Sevenumse stichting door 100 bomen te 

schenken voor de vrouwen in Ghana zodat we ook daar een kleine bijdrage aan het 

oplossen van het wereldwijde klimaatprobleem doen.”  
Op 11 januari 2022 werd de schenking door de gemeente kracht bijgezet door het 
overhandigen van een check voor het planten van 100 bomen in Ghana! 
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3.6 Fraaie Kerstpakketten  
 
In de laatste 3 weken van het jaar hebben we een bijgedragen geleverd aan de 
Zaerumse Kerstpakketten die verkocht werden op initiatief van De Veldweide ijs- en 

versboerderij (https://www.develdweide.nl/) en Wijngaard Zaerums Genieten 
(https://zaerumsgenieten.nl/). De initiatiefnemers kiezen er bewust voor om aan hun 
jaarlijkse aanbod van Kerstpakketten een goed doel te verbinden. Dit jaar was het 

goede doel SITRA, waarbij manden bij ons ingekocht werden. Ondernemers konden 
kiezen uit 3 kerstpakketten, waarbij 1 kerstpakket bestond uit deze Ghanese manden 
gevuld met allerlei lekkernijen. 

De Kerstpakketten vonden gretig aftrek. We hebben met een kleine delegatie van het 
bestuur geholpen met het inpakken van een gedeelte van de Kerstpakketten. Dat 
bleek een flinke klus te zijn. Gelukkig mochten we ook een groot aantal Afrikaanse 

manden vullen. 

 

De grootste afnemer van de Ghanese 
Kerstpakketten was Montair uit Kronenberg (zie; 
https://www.montair.nl/nl). Zij hebben de keuze 

voor dit pakket als volgt het in hun persbericht 
verwoord; “Montair zet zich graag in voor haar 
lokale omgeving, maar ook voor gebieden ver 

buiten Kronenberg. Dit jaar hebben we daarom de 
Sevenumse stichting “Vrienden van Christopher” 
betrokken bij onze kerstpakketten. Deze stichting 

ondersteunt lokale plattelandsinitiatieven in Noord-
Ghana, waaronder de vrouwengroep SITRA van 

kunstenares Faustina Nsoh. Zij maken manden van 
hoge kwaliteit, waarvan de opbrengst volledig ten 
goede komt aan hun project. Een prachtig initiatief, 

waar wij graag aan bijdragen.” 
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Bijlage 1; Jaarverslag 2021 - chronologisch 

Datum 

 

Activiteit 

 

Organisatie 

 

locatie 

17-02-2021 Bestuursvergadering VvC 

• Wilde Ganzen/ nacht van de fooi 

• Voortgang PMC Grubbenvorst 

• Ontwikkeling afdeling Sales verkoop manden/schilderijen 

• Vaststelling bestuur begroting 2021 

• STRATEGIE 

 vervangbaarheid en kwetsbaarheid projectleiders 

 vergoeding projectleiders 

 versterking inbedding projecten in samenleving Gh. 

Teams Microsoft Digitaal 

20-04-21 Deelname webinar Fondswerving Partin door Peter Partin Digitaal 

21-04-21 Bestuursvergadering VvC 

• Vaststelling jaarrekening 2020 met kascontrole 

• Vrijwilligers vergoeding mbt aftrekbare kosten belasting 

• Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen benoemen 

vicevoorzitter en vaststellen rooster van aftreden bestuur 

• Vaststelling lijst waar jaarverslag naar toe gaat 

• Onderzoek inrichten verkooppunt weekmarkt Horst 

Teams Microsoft Digitaal 

08-05-21 Moederdagactie – afhaaldag voor bloemen bij ’t Rouweelse Veld VvC met 

Bloembinderij 

Lemmen 

Kronenberg 

15-05-21 Nacht van de Fooi Nacht van de Fooi Digitaal 

02-06-21 Bijeenkomst inzake strategische sessie. 

• Verwijs naar aparte verslaglegging 

• Doel: 

Ontwikkeling nieuwe strategie  

 Doel; meer op basis van partnerschap en 

gelijkwaardigheid met projectpartners samenwerken 

in plaats van op basis van relaties. 
 

Piet Selen Kronenberg 

13-06-21 Voorbespreking opening Happy Home – ’t Rouweelse Veld Piet Selen Kronenberg   

 6 x met stand op Weekmarkt Horst Jan Wijnen  Horst 

16-06-2021 Bestuursvergadering VvC 

• Stand van zaken fondsenwerving. (hoe staat het met 

aanvragen en toezeggingen) 

• Ontwikkeling afdeling sales. Jan en Piet hebben dit ontwikkeld. 

 Verkoop manden (succes van moederdag) 

 Verkoop schilderijen in depot 

 Piet ontwikkeld project Kerstpakketten ism 

plaatselijke ondernemers. Jan werkt hieraan mee 

• Verzending jaarverslag 2020 naar donoren 

• Vaststelling lijst van aftreden bestuur. Komt jaarlijks op 

agenda.  

• Punten die nog besproken moeten worden: 

 Vergoeding projectleiders Ghana 

 Positie Sadik 

 Koers SITRA 

Emiel Jakobs Sevenum 
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 Website/marketing 

• Voorbereiding opening Happy Home in september. 

04-07-21 Voorbespreking opening Happy Home Piet Selen ’t Rouweelse Veld Kronenberg 

07-07-21 Voorbespreking Kerstpakketten actie – Veldweide/Zaerums Genieten Veldweide Kronenberg 

06-08-21 Voorbespreking opening Happy Home  met René Poels Piet Selen ’t Rouweelse Veld Kronenberg 

20-08-21 Voorbespreking opening Happy Home met Ton van Reen Piet Selen ’t Rouweelse Veld Kronenberg   

05-09-21 VvC met stand op Steyler dag bij Wereldpaviljoen Jan Wijnen Tegelen 

15-09-2021 Bestuursvergadering VvC 

• Vraag van Boeken Steunen Mensen of onze aanvraag nog 

actueel is? Besloten wordt te laten weten dat onze aanvraag 

nog geldt. 

• Ontwikkelingen rondom actie Kerstpakketten. Er moeten 

manden bijgekocht worden. Logistiek. 

• 5 september Jan neemt deel aan markt in Steyl 

• Voorbereiding opening Happy Home 19 september ’t 

Rouweelse veld 

• 9 oktober deelname aan jaarlijkse Partin dag Amersfoort door 

Peter en Gijs  

Ilse Milot Venlo 

19-09-21 Opening Happy Home – ’t Rouweelse Veld ‘t Rouweelse Veld ’t Rouweelse Veld Kronenberg 

9-11-21 Deelname aan de jaarlijkse Partindag Peter + Gijs Amersfoort 

09-11-21 Francine en Peter spreken voor gemeenteraad ivm boomplantdag Gemeentehuis Horst 

19-11-21 Presentatie aan scholieren bij Nationale Boomplantdag Jan Wijnen Sevenum  

25-11-21 Ophalen manden voor Kerstpakketten actie Jan Wijnen Sevenum 

01-12-2021 Bestuursvergadering VvC 

• Doornemen stand van zaken fondsen 

• Toezegging Boeken Steunen Mensen is binnen. Er volgt overleg 

tussen Ilse/ Faustina en Peter 

• Ontwikkeling Sales Jan en Piet 

 Er is vraag naar 40 manden voor kerstpakketten, 

 Logistiek moet nog het nodige geregeld worden 

• Stoekdroad. 

• Goederen zijn goed aangekomen in Ghana 

• Medewerkers van het project gaan in Ghana aan de 

slag en er zijn inmiddels filmpjes gestuurd die laten 

zien dat er gewerkt wordt. 

• Vooruitzichten zijn gunstig. Jammer dat we niets 

kunnen gaan bezoeken.  

Financiën:  

 Er wordt aandacht gevraag voor begroting 2022 

UBO. 

Op verzoek van de Kamer van Koophandel zijn formulieren ingevuld om 

witwaspraktijken te voorkomen. 

Team  Microso Digitaal 

14-12-21 Inpakken kerstpakketten bij Zaerums genieten Zaerums genieten Sevenum 

18-12-21 Overleg van Piet en Peter met SITRA en KATPA Peter Nellen Digitaal 
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Bijlage 2; Financieel jaarverslag 2021 
 

Zie https://www.vriendenvanchristopher.nl/over-vvc/jaarverslagen/vrienden-van-
christopher-jaarrekening_-2021/ 
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Bijlage 3; Kascontrole 2021 

 


