
 

 

 
 

 

Humor 
Humor is een Ghana een belangrijk geneesmiddel. Bij het doorbladeren van mijn aantekeningen van alle 
bestuurs-reizen kwam ik het volgende verhaal tegen: 
 
De Donkey 
De stokoude pickup van het Zasilari Ecological Farms Project (ZEFP) bracht ons krakend, schommelend en 
kreunend naar het veld van de commerciële uienteler aan de oever van de Volta rivier. We hadden een 
geanimeerde discussie met de slimme boer die een acre of 5 uien teelde en nu dacht om dat biologisch te gaan 
doen want het was niet gezond om met zoveel chemicaliën te werken. Het enige grote probleem wat hij zag 
was het onkruid biologisch onder controle houden. Daar is veel handwerk voor nodig. ‘Maar’, zeiden we, ‘dat 
kan je mechaniseren met bijvoorbeeld een eg achter een ezel’. Dat had de boer geprobeerd maar de ezel was 
dood gegaan. En zijn tweede ezel ook. Terwijl wij als bestuur er wat beteuterd bij stonden over zoveel 
tegenslag, konden onze Ghanese counterparts hun lachen niet inhouden. Pech en tegenslag wordt weggelachen 
in Ghana. We schaamden ons ietwat voor hun gelach. 
De discussie ging nog een tijd verder. We ondersteunen Issifu, onze ZEFP-projectleider, in het begeleiden van 
commerciële uientelers in de omschakeling naar biologisch. Er wordt ook gewerkt aan een keurmerk om de 
consument in Kumasi en Accra te garanderen dat de uien biologisch geteeld zijn. Issifu wil de commerciële 
telers laten betalen voor zijn voorlichting en hulp bij het opzetten van een dergelijke keten. En met die 
opbrengsten kan hij weer boeren die alleen voor de zelfvoorziening werken voorlichting geven. Een mooie 
ontwikkeling.  
We klommen weer in onze pickup. Weer ging het met veel gesteun en gezucht over de slechte weg richting 
huis. Totdat met een ferme klap de as van de oude auto brak en de linker voorkant van de auto diep de grond 
opzocht. Allemaal er uit, Ghanezen beteuterd naar de gebroken as kijkend. Wat nu? Even stilte totdat Erik 
snedig opmerkte: De ‘ZEFP-donkey died!’. Een daverend gelach van ons allemaal rolde over de savanne heen. 
Het probleem was voor even opgelost! 
Er werd een monteur gebeld die na een paar uur aankwam en de donkey weer in de benen hielp. De auto rijdt 
weer. 

 

  Jullie steun hard nodig 
 
Onze projecten groeien. Steeds meer 
boeren willen meedoen aan het ZEFP en 
het SEISUD project. Er is zelfs een wachtlijst 
van boeren. Dat geeft indirect aan dat de 
projecten effect hebben. De biologische 
aanpak geeft boeren een betere bodem, 
een stabielere en meestal ook een hogere 
opbrengst en brengt mensen samen. Voor 
2017 hebben we echter nog een tekort op 
onze begroting van ca € 10.000. Dus jullie 
financiële steun wordt zeer gewaardeerd! 
 



 

 

 

Zasilari 
 
Op doorreis vanuit Burkina Faso bracht bestuurslid Gerard Kampman een bezoek aan Wale Wale, waar hij 
het ELPG-project Zasilari bezocht en met Cecilia en Issifu in gesprek ging over de projectactiviteiten. 
 
Cecilia heeft, na het overlijden van David eind 
2015, de afgelopen maanden weer geleidelijk 
aan administratieve taken op kantoor 
opgepakt, maar haar oude werk begint steeds 
meer te kriebelen.  Ze verlangt weer naar 
haar werk in de dorpen en het weerzien met 
de vrouwengroepen. In overleg met Issifu zal 
ze het werk met de vrouwen in de dorpen 
weer gaan opbouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Op de projectlocatie in Wale Wale ligt het nieuwe demonstratieveld 
naast het kantoor er goed bij. 
Issufu vind het belangrijk dat de projectlocatie een voorbeeldplek is die 
inspirerend is voor ieder die meer wil weten over ecologische 
landbouw, zo zijn de bomen op het terrein beschermd tegen veevraat. 
Verder heeft Issifu ervoor gezorgd dat de projectlocatie in Wale Wale 
er verzorgd uitziet en dat de 3 nieuwe motoren beschikbaar zijn voor 
de bezoeken aan de dorpen. 
 

Issifu geeft met veel energie richting aan de trainingen en 
bijeenkomsten in Wale Wale. Zo kon Gerard zelf deelnemen aan een 
demonstratiebijeenkomst over composteren waar 8 jonge boeren 
enthousiast in de weer waren met composteren en ook Gerard zijn 
eigen ervaringen met compost kon inbrengen! 
 

 

 
Een groep leraren is naar het Zasilari-project 
gekomen voor een voorlichtingsbijeenkomst 
over ecologische landbouw en het belang van 
composteren. De kennis en ervaring die zij 
opdoen en met elkaar delen in Wale Wale 
nemen ze weer mee terug naar de scholen in 
hun dorpen en kunnen zij op hun beurt weer de 
kinderen enthousiast maken om de bodem te 
voeden, voordat ze gaan zaaien en planten in 
hun tuintjes. 

Penningmeester gezocht 
 
Erik van Well is al bijna 10 jaar onze penningmeester. Hij vindt het mooi geweest en wil graag binnen het 
bestuur zich meer inhoudelijk bezig houden met de projecten. Wie van onze donateurs wil zijn taak 
overnemen? Het werk (begrotingen opstellen in overleg met de projectleiders in Ghana, betalingen doen, 
financiële verslagen maken) kost ongeveer een halve dag in de maand. Niet veel tijd dus. Wel draai je mee 
natuurlijk als penningmeester in ons 8 koppige bestuur en we vergaderen een keer in de 6 weken, meestal 
in de omgeving van Wageningen. Wie wil? Mail even met Erik: erik@elpg.nl  
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Sirigu: SEISUD en GIOF 
 

De afgelopen maanden is er veel gebeurd in en rondom Sirigu. In de afgelopen nieuwsbrief schreven we 
over wat problemen rond de school, maar ook dat er een officiële goedkeuring van de overheid is gekomen, 
een erkenning van de opleiding en de mogelijkheid voor het uitgeven van diploma’s. 
Daarvoor moest er ook plotseling veel gebeuren om alles weer goed aan de gang te krijgen; een deel nieuw 
personeel, materiaal, boeken en een slaapverblijf voor de studenten. Ook in de administratie en 
organisatiestructuur is orde op zaken gesteld 

Daar hadden we vanuit het bestuur tijdens ons bezoek afgelopen najaar op 
aangedrongen omdat het management erg gericht was op korte termijn en 
veel dingen ad hoc oppakte. Dat leek ons niet goed voor de school op 
langere termijn. Inmiddels is het bestuur aangepast, de 
verantwoordelijkheden voor de budgetten verschoven en Peter is meer 
projectmanager op afstand geworden: uiteindelijk is het niet nodig dat hij 
alle mensen in het project dagelijks vertelt wat ze precies moeten doen; het 
zijn grotendeels goed opgeleide mensen met een eigen 
verantwoordelijkheid. 
 

 
Naast de school zijn we eind 2016 begonnen met een 
Farmer to farmer programma; waarbij boeren leren 
om hun collega’s les te geven. Het is een vorm om de 
kennis meer over te dragen aan de lokale bevolking; 
daarmee heeft het project uiteindelijk een groter 
impact.  
De aanpak hebben we afgelopen jaar met Kerk in Actie 
besproken en we hebben daarop de helft van de 
kosten als subsidie ontvangen. Met deze aanpak slaan 
we een nieuwe weg in met het SEISUD project; we 
kunnen uiteindelijk een grotere groep boeren bereiken 
en we doen dat uiteindelijk met minder mensen. Wel 
is het van belang dat we de voorlichterboeren 
enthousiast houden en af en toe bijscholen.  Tot nu 
toe is het project een succes; er zijn inmiddels 18 
boerentrainers getraind en 217 compostputten 
aangelegd. 
 

 
Eind 2016 zijn we op het project rond de 
school in Sirigu ook een waterproject 
begonnen. Het project richt zich op het 
aanleggen van demo’s om te laten zien hoe je 
beter water kunt vasthouden op je eigen 
bedrijf. Via swales (geulen in de grond) kan 
het regenwater wegzakken in de grond in 
plaats van direct afstromen naar de rivier. 
Ook worden extra wateropvangplaatsen 
aangelegd, waarin water van de daken wordt 
opgevangen. We krijgen hiervoor steun van 
Wilde Ganzen. Wel moeten we ook hiervoor 
zelf 2/3 van het project betalen. We komen 
nog zo’n 2000 euro tekort; helpt u mee? 
Overmaken mag aan ELPG: vermeld dan bij uw 
gift: ‘wateropvang’ 
 



 

 

 
 

Marretjes onderzoek 
Na zes maanden in Ghana gewoond te hebben voor mijn onderzoek, merk ik 
dat het soms lastig is om  hier weer te aarden. Ik waardeer veel dingen hier, 
maar ik waardeer ook veel dingen aan mijn tijd daar. Het was ontzettend 
bijzonder om met veel liefde en gastvrijheid opgevangen te worden. Ook 
was het  erg mooi om te zien hoe de werknemers van Zasilari en Seisud zich 
met heel hun hart inzetten voor de projecten. Voor mijn onderzoek heb ik 
verschillende aspecten van de boerderijen van boeren die compost 
gebruiken en getraind zijn door Zasilari of Seisud vergeleken met boeren die 
niet getraind waren en nog kunstmest gebruikten. Ik ben nu druk bezig met 
het analyseren van de resultaten. Het zal nog even duren voor dit af is. Wel 
kan ik al zeggen dat de gemiddelde maisoogst per plant van de biologisce 

boeren (org) significant meer is dan de oogst van de boeren die kunstmest gebruiken (che). Niet alle resultaten 
laten significante verschillen zien maar het is al wel mooi om te zien dat de biologische boeren over het algemeen 
een positiever beeld laten zien.  

  

 

Financieel overzicht 2017 
Baten 2016    2015 2014 

Giften particulieren 10.011 13.721 12.009 
Giften kerken, scholen, bedrijven 51.791 49.073 47.729 
Subsidies 14.710 32.500 49.500 
Rentebaten        71       195      140 

 76.583 95.489 109.378 
Lasten 

Chera Biisi Fari Project - - 3.000 
Gundoo Daaseli Farm 2.000 2.338 1.800 
Zasilari Ecological Farms Project 25.025 28.050 18.277 
SEISUD/GIOF/Sirigu 37.348 44.200 80.864 
Declaraties en overige kosten   201 934 1.057 
Kantoor, administratiekosten - 935 817 
Rondzendbrief en publiciteitskosten 2.197 1.567 815 
Bankkosten 239 263 223 
Fondsenwerving - 213                  - 
Reis- en verblijfkosten Ghanareis   3.142    5.623   2.736 

 70.152 84.123 109.589 

Resultaat 6.431 11.366 -211 
 
Opmerkingen: 

• In 2015 ontvingen we voor het laatst subsidie van Cordaid. Om het wegvallen daarvan op te vangen hebben 
we fors bezuinigd. Daarmee hielden we ruim 11.000 euro over. In 2016 lijkt het ook of we geld overhouden, 
maar feitelijk is de subsidie in 2016 ontvangen grotendeels voor een project in 2017, dat eind 2016 is 
begonnen. 

• Kosten voor rondzendbrief en publiciteit zijn hoger dan anders; dat komt o.a. door de bouw van een 
nieuwe website. Daarnaast kiezen we ervoor meer publiciteit te genereren via beurzen e.d. om ook meer 
inkomsten te krijgen. Dat lijkt zich met name uit te betalen in de post giften kerken, scholen en bedrijven. 
Daarnaast is publiciteit een belangrijk onderdeel van onze doelstelling. 

• Het jaar 2016 lijkt dus positief afgesloten; daar zijn we blij om. Het jaar 2017 verloopt tot op heden 
zorgelijk; de inkomsten blijven fors achter en we hebben nog niet voldoende geld op de rekening om het 
laatste kwartaal van dit jaar uit te betalen aan SEISUD/GIOF/Sirigu 
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De ELPG is erkend als ANBI. Uw gift is dus fiscaal aftrekbaar. 
 


