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1. Inleiding 
 
In 2022 raakte de wereld verlost van het juk van de corona-pandemie. In Ghana had 
corona vooral financiële gevolgen door handels- en mobiliteitsbeperkingen. 
Niemand had kunnen denken dat een waarschijnlijk nog grotere crisis zou volgen. 
 
Ghana gaat momenteel door de grootste economische crisis van de afgelopen tijd. In 
december kwam de inflatie in het Afrikaanse land uit op 54,1 procent. Dat was het 
hoogste percentage in 21 jaar. Daardoor wordt het voor Ghanezen veel duurder om 
producten te importeren uit het buitenland. 
 
Bovenop deze crisis werd Noord-Ghana een stuk onveiliger. Men maakt zich er steeds 
meer zorgen over na een golf van terroristische aanslagen in de buurlanden en 
aanhoudende politieke en etnische spanningen in eigen land. Met name de jeugd is 
kwetsbaar door de stijgende werkloosheid. Terroristische organisaties spelen hier op 
in en rekruteren jongeren waardoor ze kunnen radicaliseren. De recente 
ontwikkelingen in de noordelijke regio's van Ghana en langs de grens worden als 
bijzonder zorgwekkend beschouwd. Vandaar ook dat de Nederlandse overheid reizen 
naar Noord-Ghana afwijst (code oranje). Voor het derde jaar op rij konden we 
daardoor onze projectpartners in Ghana niet bezoeken. 
 
Ondanks dat waren onze projectpartners ook afgelopen jaar zeer actief en bevlogen in 
hun werkzaamheden. Middels e-mail en whats-app bereikte ons vele foto’s, filmpjes 
en verslagen van de vorderingen. En ook wij zaten niet stil!  
 
In dit jaarverslag leest u meer over het werk van onze projectpartners in Ghana en 
onze activiteiten in Nederland. 
 
 
Peter Nellen 
februari 2023 

 

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 KATPA groeit 

 

Vooruit kijken 

In de afgelopen jaren is de Kandige Tree 

Planting Association (KATPA) een slagvaardige 

en betrouwbare projectpartner gebleken. 

Daardoor ontstond de behoefte om verder 

vooruit te kijken dan dat we bij jaarlijkse 

aanvragen doen. Op ons verzoek hebben we 

daarom in januari een 5-jarenplan mogen 

ontvangen. Volgens dit plan wil KATPA elk jaar 

in ieder geval één nieuw perceel aanplanten. 

Doordat er ook elk jaar een perceel 

vrijgegeven wordt omdat bomen volwassen 

zijn, kunnen materialen worden hergebruikt. 

Daarmee halveren de kosten voor een nieuwe 

aanplant met de helft van de huidige prijs 

(behoudens inflatie).  

 

Belangrijk doel van het aanplanten is het 

bestrijden van de verwoestijning. Maar 

daarnaast is het doel ook dat vrouwen die de 

bomen verzorgen, extra gezinsinkomen 

genereren door het consumeren en verkopen 

van fruit en noten van deze bomen.  

 

 

 

Andere opbrengsten komen van de 3 motorkings 

die in de afgelopen jaren zijn aangeschaft; deze 

gaat men meer commercieel inzetten voor 

transportdiensten. Zoals het transporteren van 

goederen van en naar de markt. Hierdoor kunnen 

de motorkings onderhouden worden en is er een 

kleine vergoeding voor de berijders. 

 

 

 

 

 

Om de verwoestijning van de oprukkende 

Sahara tegen te gaan planten en onderhouden 

zo’n 250 vrouwen uit het dorp Kandiga kleine 

boomgaarden. Deze voedselbossen 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 voedselbossen 

vrijgegeven. 

De vrouwen zijn verenigd in de Kandiga Tree 

Planting Association (KATPA) dat in nauwe 

samenwerking met de lokale dorpsraad en de 

Chief samenwerkt. 
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In de loop van 2022 zijn er 2 nieuwe percelen aangelegd; “Atiyoorom” in Kandiga en 

“Nyongo” in het naburige Nabango.  

 

“Nyongo” heeft een eigen bestuur dat onder 

supervisie van KATPA opereert. Ze hebben dus een 

eigen voorzitter (een bevlogen boer die we al eerdere 

in dit gebied ontmoet hebben), een jonge secretaris 

en een vrouwelijke penningmeester. Naast de 40 

nieuwe leden bij dit perceel zijn er ongeveer 15 

jongeren betrokken bij het project. 

 

Onderstaande foto is gemaakt bij een van de eerste bijeenkomsten met de groep 

Nyongo waar afspraken gemaakt werden over de werkwijze en taakverdeling. 

 

Omdat reizen naar Ghana niet mogelijk was (code oranje) 

hebben we gezocht naar andere mogelijkheden om goed in 

contact te blijven onze projectpartners. Daarom hebben we 

in november een aantal WhatsApp-ontmoetingen 

georganiseerd. 

 

De volgende filmpjes geven een beeld hoe deze 

ontmoetingen verliepen: 

- Beelden van aanplant bij Nyongo: 

https://youtu.be/llabNqpSkGk 

- Beelden van de kennismaking met de groep 

Atiyoorom; https://youtu.be/cOIMoPeB8-c   



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

 

 

Jaarverslag 2022 www.vriendenvanchristopher.nl  Pagina 7 van 18 

 

Capaciteitsversterking 

Al snel na de start van de samenwerking tussen Vrienden van Christopher en KATPA 

zijn we in gesprek over het beperken van de afhankelijkheid van ons als belangrijkste 

donor. Om die reden hebben we projectleider Sadik Ayine Inusah in 2017, toen hij 

Nederland bezocht, een training aangeboden; “Writing Winning Proposals”, 

georganiseerd door MDF-Training & Consultancy (MDF) in Ede. Dit met het doel om 

Sadik te stimuleren om ook andere donoren op te 

zoeken en te benaderen. 

 

In diezelfde ontwikkelingslijn hebben projectleider 

Sadik en project coördinator Gilbert Atanga op 

uitnodiging van Wilde Ganzen in augustus 

deelgenomen aan de 5-daagse training “Local 

Fundraising”. Dit is een onderdeel van de “Change 

the Game Academy” waarin lokale organisaties 

zelf leren om fondsen te werven. En daarmee 

meer onafhankelijkheid op te bouwen. Na de 

training spreekt Gilbert de verwachting uit dat het 

mogelijk moet zijn om 50% van de benodigde fondsen zelf te kunnen verwerven (zie 

https://www.youtube.com/watch?v=0vMCMnZq_ug, vanaf 1.11).  

 

In het afgelopen jaar is de daad bij het woord gevoegd. 

 

In samenwerking met Pumping = Life (zie ook Stoekdraod-

project) zijn er in de buurt van de percelen van KATPA 6 

putten aangelegd. Deze putten zijn voor menselijk gebruik, 

maar ook voor het watergeven van de bomen. Bij elke put 

zijn overeenkomsten gemaakt waarin de afspraken over 

gebruik en onderhoud zijn vastgelegd. 

 

Daarnaast is er een samenwerking ontstaan met de lokale 

afdeling van NGO World Vision. Naast het in 2019 

aangeplante Kurugu-perceel ontstond de mogelijkheid om 

de put aldaar te voorzien van een pomp op zonne-energie. 

Daarnaast werd er een watertank op hoogte geplaatst. Dit alles vergemakkelijkt de 

watervoorziening op het perceel in die mate dat het mogelijk werd om in een zeer 

droge omgeving een oase van groen te telen. Tussen de bomen worden allerlei 

gewassen gekweekt als paprika, tomaat en okra. Zie ook het volgende filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=hoHy4w9kvJk 
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2.2 Stoekdraod-project succesvol afgerond 

 

Ghana heeft kennis gemaakt met 
Stoekdraod (elektrische 
afrastering)!  In Ghana -en in 
veel Afrikaanse landen- is het 
afrasteren van percelen niet 
gebruikelijk. De koeien, de 
geiten, de kippen en de 
parelhoenders lopen los in het 
rond. De schade die het vee aan 
de gewassen aanbrengt is zeker 
in de tijden van schaarste groot. 
Met hulp van de Ghanese 
organisatie Pumping is Life is er 
een pilot-project uitgevoerd, een 
experiment om vast te stellen of 
en hoe schrikdraad in de 
Ghanese context is in te passen. 
 
Het project werd uitgevoerd in West Mamprussi, in het Noord-oosten van Ghana, waar 
Pumping is Life actief is met meerdere irrigatie- en beregeningsprojecten. 
Voor het Stoekdraod-project werden door oproepen via de lokale radio belangstellende 
geworven die zich wilde laten scholen in het gebruik van schrikdraad, het 
vervaardigen van schrikdraadinstallaties en het organiseren van een 
toeleveringsketen. Er zijn uiteindelijk 15 kandidaten met een opleiding gestart; een 3 
weekse training gericht op de onderdelen en functies van de schrikdraad, inclusief het 
vervaardigen, installeren en monteren ervan. Aan het einde van de training werden 

certificaten van deelname uitgereikt. 
 
Ter ondersteuning van dit project hebben 
we via schenking een complete 
schrikdraad-installatie inclusief batterij en 
zonnepaneel vanuit Nederland naar Ghana 
kunnen sturen. Dit materiaal vormde een 
goed voorbeeld voor de deelnemers om 
aldoende hun eigen producten te maken. 
Met hulp van de geproduceerde 
materialen zijn er 2 proefvelden opgesteld 
waar de Stoekdraod voor het eerst 
gebruikt werd; een proefveld was in 
bewoond gebied, het andere op het 
platteland. In totaal is er 1.200 m2 
omheind.  
Op beide locaties is er gedurende 17 
dagen geobserveerd wat het effect was 
van Stoekdraod; letterlijk hoeveel dieren 
er werden weggejaagd door een “stoek”. 
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Na deze observatieperiode vond een evaluatie plaats met de betrokkenen; 
• De elektrische afrastering is effectief; het houdt 90% van loslopend vee tegen; 
• Elektrische afrastering is goed toepasbaar binnen de lokale economie voor 

groenteteelt, boomkwekerij en dierhouderij op grote schaal; 
• De toelevering is binnen de Ghanese setting goed te organiseren; 
• Schrikdraad lijkt geschikt te zijn om op de markt te brengen zowel in de 

publieke als in de private sector. 
 
 
Daarnaast waren er directe 
opbrengsten; 
15 jonge ondernemers in 13 lokale 
gemeenschappen zijn getraind in het 
maken van een elektrische 
afrastering 
En er was verbetering van 
voedselzekerheid bij de betreffende 
percelen. 
De organisatie verkoopt haar 
ervaring tegen een vergoeding aan 
de lokale overheid en andere 
organisaties. 
 
Zowel Pumping is Life als Vrienden 
van Christopher kijken tevreden 
terug op de bereikte resultaten. We 
onderzoeken nu de mogelijkheden 
om opvolging te geven aan het 
project. 
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2.3 SITRA gaat ook zonder steun door 

 

Grootste wens van projectleider Faustina 
Nsoh is om voor haar Sirigu Indigenous 
Traditional Real Art (SITRA) een eigen 
gebouw te krijgen. Om vandaar uit de 
vrouwen te trainen in het maken van 
manden zodat zij met de verkoop ervan 
extra inkomsten kunnen verwerven voor 
hun gezinnen. 
 
Ondanks dat onze steun beperkt blijft tot 
inkoop en verkoop van manden, waarbij de 
opbrengsten minus de inkoopkosten zullen terugstromen naar SITRA, is het Faustina 
toch gelukt om te starten met de bouw van het STIRA-house. 

 
Gedurende het jaar bleven we beelden ontvangen 

van vrouwen die bij het oude SITRA-gebouw aan het 

werk zijn. Faustina laat ons weten dat er in een 

bepaalde periode wel 50 vrouwen naar SITRA 

komen. De trainingen werden verzorgd door iemand 

die uit Bolgatanga komt. We ontvingen foto’s als 

hiernaast met daarin een vernieuwd product; 

manden met een ander design en een andere 

kleurstelling dan voorheen. Dit is slechts 1 voorbeeld. 

Op de facebook van SITRA is een groter hoeveelheid 

nieuwe producten en designs te zien. Afgelopen jaar 

is Faustina ook begonnen met het produceren en 

verkopen van batik-producten. Op verzoek verzorgt Faustina nog steeds 

muurschilderingen met enkele leden van SITRA. Voor meer info zie: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063668539422 

 

De verkoop van de producten verloopt moeizaam. Daarom wordt gezocht naar een 

verkooppunt in Bolgatanga, naast het verkooppunt in Sirigu. Daarnaast heeft SITRA 

een certificaat verworven waarmee het mogelijk wordt om producten te exporteren. 

SITRA heeft te lijden onder de enorme inflatie waarmee Ghana kampt waardoor 

producten zeer moeilijk te verkopen zijn. Vanwege code 

oranje zijn er ook geen buitenlandse toeristen en handelaren.  

 

Daarnaast blijft Faustina haar schilderkunst vernieuwen door 

nieuwe stijlelementen toe te voegen. Als bijzonder uitstapje 

heeft ze bij kologo-artiest Stevo Atambire een body-paint 

mogen maken. De foto die daar van gemaakt is gebruikte 

Stevo ter promotie van zijn concerten. 
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3. Nederlandse activiteiten  

 

3.1 Fondswerving 

 

Het genereren van inkomsten voor onze projecten blijft 

een van onze belangrijkste activiteiten.  

 

Met de groei van KATPA proberen we tot een meerjaren aanpak te komen met onze 

belangrijkste samenwerkingspartner op het gebied van fondswerving; Wilde Ganzen. 

Ook is een zoektocht gestart om een opvolging te geven aan het succesvolle 

Stoekdraod-project.  

We ontvangen al velen jaren steun van de gemeente Horst aan de Maas. We 

ontvangen deze steun om invulling te geven aan onze bewustwordingsactiviteiten. 

Vanwege de herijking van het subsidiebeleid hebben we bij de gemeente onze 

werkzaamheden toegelicht.  

Op het einde van het jaar hebben we onze marketingstrategie tegen het licht 

gehouden. In 2023 zal dit opvolging krijgen. 

 

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

 

3.2 Moederdagactie 
 

 In navolging van de succesvolle actie in 2021 
organiseerde we weer de Moederdagactie “Moeders 
voor moeders”. Dit deden we door in aanloop naar 
Moederdag op 8 mei handgeweven manden van de 
vrouwenorganisatie SITRA uit Noord-Ghana te 
verkopen, met hulp van 3 regionale bloemisten. 
 
De handgemaakte Afrikaanse manden werden door 
lokale bloemisten gevuld door een fraai kleurrijk 
plukboeket of een bos fraaie anthuriums.  
Met de aankoop van deze Afrikaanse mand werden de 
moeders van SITRA in Sirigu ondersteund. Een actie van de moeders voor de moeders 
dus. 
 
De volgende bloemisten deden mee met deze actie: 
- Bloembinderij Lemmen, Sevenum (https://www.facebook.com/BloemdinderijLemmen) 
- Anthuriumkwekerij Welles, Baarlo(https://wellesanthuriums.nl/)  
- Bloemist Beej Steef, Blerick (https://beejsteef.nl/).  
 
Daarnaast was het via de site https://www.facebook.com/afrikaansemanden, 
gedurende het hele jaar mogelijk om manden te kopen. Kopers konden de manden 
afhalen bij ons depot bij Rouweelse Veld De Hees 44a in Kronenberg 
(https://www.rouweelseveld.nl/). 
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3.3 Marktactiviteiten 

 
Zoals al vele jaren, laten we ons graag zien op markten en 

andere buitenactiviteiten. Er blijft onveranderd veel 

belangstelling voor “onze” Bolga-baskets; dit zijn handgeweven 

manden die we uit het noorden van Ghana laten overkomen. Wij 

verkopen de manden om opbrengsten te genereren voor de 

vrouwen van SITRA – 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. 

We waren actief op de volgende buitenactiviteiten: 
• Dag van de vluchteling (Amnesty International afd. 

Horst); 
• Steylerdag (https://wereldpaviljoen.com/); 
• Kunst op vakantie 

(https://www.forestcamp.nl/home/home-camping-
okkernoot/);  

• Keramiek in de stjruuk (https://ineenedknops.com/)  

 

 

3.4 Samenwerking met Yuverta Collega 

 
Op maandag 22 november hebben we 2 gastlessen verzorgd voor leerlingen van de 2e 
klas VMBO bij Yverta-college in Hegelsom. 
 
De gastlessen waren onderdeel van een 
lessenreeks gericht op duurzaamheid en 
alles wat daarmee samenhangt. De 
docenten van Yuverta kiezen een 
vernieuwende aanpak waarbij ze de 
omgeving nadrukkelijk bij het onderwerp 
willen betrekken. Dat betekent dat de 
leerlingen er soms fysiek op uit trekken, 
maar dat ook mensen van buiten in de 
school worden uitgenodigd om over 
verwante onderwerpen te vertellen. Alles is 
gericht op beleving; ervaren, zien, horen, voelen en proeven.  
 
In afstemming met de docenten wordt een vervolg gegeven aan deze lessenreeks.  
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3.5 Stevo Atambire te gast 

 
Op Op zondag 21 augustus trad Stevo Atambire op initiatief van Vrienden van Christopher 
op in het Wereldpaviljoen in Steyl.  
 

Tijdens onze Ghana-reizen hebben we Stevo en zijn 
Belgische vriendin Kim meerdere malen ontmoet. 
Stevo kent zowel Faustina als Sadik erg goed. Stevo 
speelde in januari 2020 op de traditionele begrafenis 
van Pater Meddens in Ghana. Toen Kim ons liet 
weten dat Stevo en zij een tour hadden door Europa 
en nog speellocaties zochten waren de lijntjes met het 
Wereldpaviljoen in Steyl snel gelegd. 
 
Na afloop van het optreden in Steyl bezocht Stevo 
Happy Home, het logeerhuisje op het Rouweelse Veld 
in Kronenberg met daarin een fraaie wandschildering 
gemaakt door Faustina.  
 

Na een barbecue met een delegatie van Vrienden van Christopher pakte Stevo de kologo 
weer ter hand om ons te vermaken. Meer info over Stevo: 
op https://www.facebook.com/stevo.atambire. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1; Jaarverslag 2022 - chronologisch 

Datum 

 

Activiteit 

 

Organisatie 

 

locatie 

25-01-22 Nieuwjaarsbijeenkomst Ghana-Platform Partin - Peter Digitaal 

09-02-22 Bestuursvergadering VvC 

• Stand van zaken fondsenwerving Wilde 

Ganzen/KATPA/Stoekdroad/PMC Grubbenvorst. 

• Aanvraag Boeken Steunen Mensen 

• Ontwikkeling Moederdag actie. 

Stand van zaken Ghana: 

• KATPA 5 jaars planning 

• SITRA-financiering aanvraag 

• Jasjes 

Financiële stand van zaken 

Strategie jaarverslag 

Teams Microsoft Digitaal 

26-03-22 Partin Ghana-bijeenkomst Partin - Piet & Peter Singelkerk te Utrecht 

02-04-22 Holland-Ghana Platformbijeenkomst Ghana Werkgroep 

Roden - Jan 

de Nooij Stainless b.v. Voltastraat 

7 te Ede 

07-04-22 Bestuursvergadering VvC 

• Partindag: Contact gelegd voor mogelijke computers voor 

school in Gambibgo. 

• HG-Platform; Platform. Nadruk op samenwerking tussen 

diverse clubs die in Ghana Actief zijn. Mogelijk organiseert VvC 

in 23 de Ghana dag 

• Moederdag project; verkoop manden is rond. Aantal en prijs 

afgesproken. 

• Samenwerking met Wilde Ganzen: Voorbereiding 

projectaanvraag voor 3 jaar. 

• Stoekdroad: samenwerking met Yusuf verloopt naar wens. 

• Terugblik op kascontrole van  9 maart;  Alle boekingen correct 

uitgevoerd. 

• Bestuur besluit een ontvangen gift van  € 2.000,00 t.b.v. 

corona over te hevelen naar de algemene middelen. Dit zal 

medegedeeld worden aan de desbetreffende stichting. 

 

Gijs de Swart Horst 

14-04-22 Dorpsdialoog ivm hernieuwen subsidiekader Gemeente Horst aan 

de Maas - Jan 

Wingerd Sevenum 

25-04-22 Voorbereiding Moederdagactie 2022 Piet Selen Meerdere locaties 

02-06-22 Bestuursvergadering VvC 

• Marketing: 

- Moederdagactie geslaagd; 9 manden verkocht; 

- nieuwe ideeën; aansluiting bij agro/automatenroute + 

petflessenactie met Yuvertta college. Eerste contacten zijn 

gelegd 

- behoefte aan ontwikkeling van (nieuw) marketingplan 

• Fondsenwerving via Wilde Ganzen. Nieuw project overleg 

Emiel en Sadik bijgesteld 

• Eindrapportage Stoekdraod project is binnen. Wordt ingediend 

bij Wilde Ganzen 

• Adressenlijst voor verzending jaarverslag is herzien 

 

Jan Wijnen Sevenum 
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18-06-22 Bijdrage aan Dag van de Vluchteling met stand en bijdrage aan 

presentatie 

Amnesty 

International 

Piet-Jan-Gijs-Peter 

Horst 

06-07-22 Balansdag manden voorraad Piet Selen 

Piet-Jan-Gijs 

Rouweelse Veld, Kronenberg 

21-08-22 Stevo Atambire te gast Bij Wereldpaviljoen en VvC Peter Nellen 

Peter-Piet 

Rouweelse Veld, Kronenberg 

25-08-22 Bestuursvergadering VvC 

• Terugblik bezoek en optreden Stevo Atambire en Kim 

• Besluit organisatie landelijke Ghana dag (Partin en Wild 

Ganzen) door VvC. 

• Afspraken over vervolg na balansinventarisatie manden 

• Organisatie digitale bijeenkomst met KATPA, Faustina en 

Stoekdroad project 

Ilse Milot Venlo 

04-09-22 Steylerdag Jan Wijnen  Wereldpaviljoen, Steyl 

11-09-22 Kunst op vakantie Jan Wijnen  Forest Camp Okkernoot, Swolgen 

24-09-22 en 25-09-22 Keramiek in de stjruuk Knops Clay 

Piet-Ilse-Gijs-Peter 

Ulfterhoek, Sevenum 

30-09-22 Gesprek herijking subsidie-kader Piet Selen / Peter 

Nellen 

Gemeentehuis Horst ad Maas 

04-10-22 Verkenning samenwerking  Piet Selen / Peter 

Nellen 

Yuverta-collega, Horst 

18-10-22 Webinar Capaciteitsopbouw Partin - Peter Digitaal 

20-10-22 Voorbereiding gastlessen Piet Selen / Peter 

Nellen 

Yuverta-collega, Horst 

3-11-22 Bestuursvergadering VvC 

• Voorbereiding sessie marketingstrategie met Peter Derik. 

• Voorbereiding lessenreeks bij Yuverta collega 

• Voorbereiding projectaanvraag bij Boeken Steunen Mensen 

voor  1 augustus 2023. 

• Voortgang computers op school in Gambibgo door Mancini 

Foundation 

Peter Nellen Sevenum 

21-11-22 2 Gastlessen van 1,5 uur voor 50 leerlingen Peter Nellen Yuverta-collega, Horst 

26-11-22 Digitale bijeenkomsten met 

- KATPA 

- Stoekdraod 

Peter Nellen 

Jan - Piet 

Digitaal 

15-12-22 Digitale afstemming met Sadik en Yussif tbv financieringsaanvraag 

Bloemenfonds Gentiaan 

Peter Nellen Digitaal 

19-12-22 Deelname online-sessie Bloemenfonds Gentiaan en afronden 

financieringsaanvraag 

Partin Digitaal 

22-12-22 Bijeenkomst met marketingdeskundige Peter Deriks over marketing en 

communicatie van VvC 

Peter Nellen 

Jan-Peter 

Sevenum 

23-12-22 Digitale afstemming met Faustina Ilse Milot Digitaal 
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Bijlage 2; Financieel jaarverslag 2022 
 

Zie https://www.vriendenvanchristopher.nl/wp-
content/uploads/2023/03/Jaarrekening-VvC-2022-def-03-02-2023.pdf 
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Bijlage 3; Kascontrole 2022 


