Rondzendbrief
Laren NH., 17 december 2013

Ter inleiding
Er is weer veel nieuws. Vier van onze bestuursleden hebben in oktober een reis naar Ghana gemaakt en
veel goede dingen gezien. De Verenigde Naties heeft 2014 uitgeroepen tot het jaar van de kleine
familie-boer, een morele steun voor het werk van de ELPG. Dat alles en meer in deze Rondzendbrief.

Bezoek aan Ghana
Reisverslag van bestuurslid Dick Heesen
In de jaren zestig ben ik
met Johan Spee, de
grondlegger van de ELPG,
in contact gekomen. Het
contact met hem en met
de ELPG is altijd gebleven.
Dat heeft erin
geresulteerd dat ik van
eind jaren tachtig tot
heden als bestuurslid
betrokken ben bij de
ELPG. Na al die jaren
moest het er nu van
komen, volgens medebestuursleden en mijzelf. De
aanleiding was mijn met pre-pensioen gaan per
september dit jaar, na 45 jaar gewerkt te hebben.
Reis en verblijf zijn gefinancierd door alle gulle
gevers van mijn afscheidsreceptie.
Het praten en het besluiten zonder de Ghanese
werkers lijfelijk te hebben ontmoet, daar is op
zichzelf niets mis mee. Toch, nu na het bezoek,
merk ik bij mijzelf een andere beleving. Ook de
Ghanezen stellen oprechte belangstelling voor hun
projecten zeer op prijs; het één op één contact is
van wezenlijk belang. Daarnaast is het goed om te
controleren of de gelden, die voor de projecten
worden ingezameld, goed en zorgvuldig worden
besteed. Dat is een geruststellende gedachte voor
onze donateurs en organisaties die ons steunen,
zoals Cordaid en Wilde Ganzen, maar ook voor ons
als verantwoordelijk bestuur.
Op 9 oktober vertrokken vier bestuursleden voor
tien dagen naar Ghana. Na aankomst in
miljoenenstad Accra slaat de warmte je letterlijk in
het gezicht. Na een klamme nacht in een
eenvoudig maar goed guest-house vertrekken
twee bestuursleden om 5 uur ’s morgens. Zij

reizen via Tamale naar Sirigu in het noorden van
Ghana om het project SEISUD/GIOF van Peter
Anoah te bezoeken. Zelf hebben we nabij Accra
een afspraak met Energiebau, een firma die in
zonne-energie actief is. Bij de nieuwe school in
Sirigu is geen elektriciteitsnet aanwezig en we
moeten proberen om dit op een andere wijze op te
lossen. We hebben een offerte aangevraagd.
De volgende ochtend vroeg vertrokken ook wij
naar het noorden. De vliegreis naar Tamale en
verder per taxi. Met wegen die om uiterste
concentratie vragen vanwege de stukken asfalt die
ontbreken, overstekende geiten, ezels etc., veel te
zwaar geladen vrachtwagens met gevaarlijk
overhellende lading en verder voetgangers,
motorrijders, ezelkarren en snelheden die soms
opliepen tot 120 km; dat maakt dat je af en toe
denkt, kom ik nog ongeschonden uit Ghana. In de
namiddag arriveerden we in Walewale, het dorp
waaruit wordt gewerkt aan het ZEFP-project. Hier
is David Agongo
onze projectleider.
Met zijn staf van
veldwerkers werkt
hij al jarenlang met
veel succes om de
lokale boeren
ecologische
landbouwmethoden
bij te brengen voor
een betere
voedselzekerheid.
De traditionele
landbouw brengt
erg weinig op, put
de grond uit en
zorgt voor erosie,
met als gevolg
regelmatig ernstige
Hoezo te zwaar beladen?
voedseltekorten.
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In het guest-house waar we werden ondergebracht
was het bed het enige wat klopte. Verder was het
bar gesteld met onderhoud, sanitaire
voorzieningen en het ontbreken van water. Dit was
onze uitvalbasis voor drie dagen. David, ondanks
zijn slechte gezondheid, nodigde ons voor het eten
een paar maal uit in zijn woning, waar soberheid
troef is. Bovendien bracht David elke morgen
wittebrood, een thermoskan met warmwater voor
thee en een potje honing.
Wij hebben uitvoerig met de staf en Issifu, de
rechterhand van David, overlegd en ook de
begroting voor 2014 doorgesproken. In een
presentatie is ons in een paar uur veel duidelijk
geworden waar we in Nederland op onze
vergaderingen vragen over hadden. Omdat de
auto defect was hebben achterop de motor een
aantal dorpen bezocht waarvan de boeren
meedoen met het project. Veel voorlichting aan
lokale boeren over diverse onderwerpen. We
hebben op een centrale plek met de
boerengemeenschap gesproken over onze
activiteiten en wat dat voor hen betekent. Ook een
bezoek te voet naar de verschillende akkers
rondom het dorp gaf een positief beeld van de
bereikte resultaten. Na afscheid genomen te
hebben met de gebruikelijke groepsfoto blijft het
toch wel even wennen om achterop een motor
over smalle modderpaadjes met snelheden van 80
km/u te razen en dan de berijder doodleuk onder
het rijden de telefoon uit zijn broekzak ziet
frummelen om een gesprek te voeren. Als je
denkt, en nu gaan we tegen de grond, wordt de
motor met veel kunst en vliegwerk toch overeind
gehouden. Ware kunstenaars zijn het, onze
veldwerkers/berijders.
Op maandag zijn we naar Sirigu vertrokken om
ons bij onze andere twee bestuursleden te voegen.
Zij hebben de hele periode gebruikt om alle ins en
outs van dit project goed door te spreken met staf
en projectleider Peter Anoah. De opstart van de
landbouwvakschool GIOF vraagt veel overleg en
begeleiding, ook omdat de inbedding straks in het
Ghanese schoolsysteem erg belangrijk is. Trots

kunnen we met z’n allen zijn op het eindresultaat,
dat zonder hulp van onze donateurs niet tot stand
zou zijn gekomen.
Kees van Veluw had een workshop met de staf van
de school voorbereid. Dat werd een levendige
bijeenkomst. Zo levendig dat we na een paar uur
ritmisch gezang van vrouwen hoorden, die
vervolgens het lokaal in kwamen. Was er iets te
vieren! Jazeker, er waren meerdere redenen.
Allereerst, bestuurslid Kees van Veluw verjaarde
en daarnaast werden dankwoorden uitgesproken
door de directeur van de school voor de steun die
zij van de ELPG krijgen.

De dansende en zingende dames
Op de terugreis woensdag hebben we een
tussenstop gemaakt in Walewale, waar we Jozef,
van het Chera Biisi Fari project, kort hebben
ontmoet. Onze laatste dag hebben we gebruikt om
de Nederlandse Ambassade in Accra te bezoeken.
Daar hebben we in een gesprek van ruim een uur
onze projecten toegelicht en contacten gelegd en
kregen we informatie over voor ons mogelijk
interessante partners die in Ghana werkzaam zijn.
Na terugkeer merk ik dat de motivatie bij mijzelf
en de andere bestuursleden alleen maar extra
aangewakkerd is om ons in te blijven zetten voor
de mensen in Ghana.

Wervingsactiviteiten van ELPG
BioVak
Op 22 en 23 januari a.s. staan we voor de vierde
maal met een stand op de BioVak in IJsselhallen
te Zwolle (http://www.biovak.nl). Dit is de
jaarlijkse "Vakbeurs voor de hele biologische
duurzame keten". We krijgen daardoor naamsbekendheid en werven donateurs. U kunt de
BioVak bezoeken. Op de website van de ELPG,
www.elpg.nl, onder “Nieuws” vindt u een
kortingskaart voor de BioVak; i.p.v. € 25 betaalt u
dan € 15.

Veel aandacht voor de workshop van Kees

Soroptimisten
Als uitvloeisel van onze BioVak-activiteiten is een
bezoekster met haar plaatselijke afdeling van de
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organisatie Soroptimisten een actie begonnen
voor steun aan GIOF; de nadruk ligt op het
afbouwen van een slaapgebouw voor vrouwelijke
studenten van GIOF. Begin volgend jaar zullen we
vernemen wat de opbrengst van hun actie is.

In mei 2013 hebben we van Cordaid subsidie
gevraagd voor de laatste zeven maanden van dit
jaar. We zijn heel blij dat we dat gekregen
hebben. Inmiddels hebben we voor 2014 ook een
aanvraag ingediend. Naast de vraag voor steun in
de lopende kosten hebben we ook subsidie
gevraagd voor een elektriciteitssysteem op
zonnepanelen voor GIOF en voor het afbouwen
van het slaapgebouw voor vrouwelijke studenten
daarvan. Cordaid subsidieert maximaal 50% van
alle kosten. De bijdrage van Soroptimisten voor
het slaapgebouw komt dus goed van pas.

Nieuws van SEISUD/GIOF
De landbouwschool GIOF in Sirigu komt steeds
beter in bedrijf. Er zijn al verschillende korte
cursussen gegeven aan boeren uit de omgeving.
Voor het starten van een volledige opleiding komt
veel kijken. Gewerkt wordt aan erkenning van de
school en van de diploma’s die zullen worden
behaald. Gelukkig is er een heel goede
samenwerking tot stand gekomen met de
polytechnische school in het 25 km. verderop
gelegen Bolgatanga. O.a. zullen leerkrachten
worden uitgewisseld. In februari a.s. start de

Herdenking Johan Spee

In de voorzomer is Johan Spee, de grondlegger van
de ELPG, op Sri Lanka overleden. De wens van
Johan om geen ruchtbaarheid te geven aan zijn
overlijden is door zijn zoon gerespecteerd. Zoals
aangekondigd in de Rondzendbrief van juni is een
klein aantal direct betrokkenen en mensen die in
Ghana met Johan hebben gewerkt in augustus bij
elkaar komen om op ingetogen wijze stil te staan
bij het leven en werk van Johan. Hoewel klein in
aantal was de bijeenkomst voor de deelnemers zeer
waardevol en op deze wijze hebben zij het
overlijden van Johan Spee een plek kunnen geven.
Ontwikkelingen bij ZEFP
ZEFP is zeer actief, zowel naar de boeren als naar
organisaties en overheid. Zo is er door het
Ghanese Ministerie van Voedsel en Landbouw op 6
november het nieuwe ProEcoOrganicAfrica Project
gestart. Het project wil wetenschappelijk bewijs en
kennis verkrijgen over de productiviteit en
duurzaamheid van ecologische organische
landbouw in vergelijking tot traditionele landbouw
in Ghana en Kenya. Het project wordt inhoudelijk
en financieel gesteund door Zwitserse en
Nederlandse organisaties en bedrijven. In een brief
wordt het bezoek van een onderzoekscommissie
aangekondigd. Deze is gericht aan een aantal
officiële bestuurders en in Noord Ghana aan David
Agongo van ZEFP als enige niet-gouvernementele
organisatie. We zijn er trots op dat David en zijn
staf met onze steun zo’n belangrijke plaats heeft
kunnen bereiken bij de verbreiding van biologische
landbouw in Ghana.
Schoolverlaters opleiden in biologische landbouw
In juni hebben we verteld over de langlopende
wens van ZEFP om schoolverlaters op te leiden in
biologische landbouw. Van de Dr. Hofsteestichting

De schoolgebouwen van GIOF
eerste echte opleiding van een jaar. In september
volgt dan het begin van een twee jaar durende
opleiding.
Peter Anoah heeft kunnen regelen dat op kosten
van een Amerikaanse stichting een deskundige
naar Sirigu is gekomen om een website voor
SEISUD en voor GIOF te maken. Dat is prima
gelukt, zie http://www.seisud.org/. Voor de school
GIOF is een aparte website gemaakt,
https://sites.google.com/site/giofedu/home.
We zijn blij met deze vorderingen, maar er kan
nog veel gedaan worden. Ook de zeer gewenste
slaapgelegenheid voor de leerlingen is er nog niet.
We hopen met uw steun deze en andere zaken op
termijn te kunnen realiseren.

Ezels en ezelkarren voor de schoolverlaters
hadden we daarvoor een bijdrage van € 5.000
ontvangen. Dit project is inmiddels van start
gegaan voor de jongeren in twaalf dorpen. Er zijn
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twaalf ezels gekocht en zestien ezelskarren. In
ieder dorp is een groep van vijf jongeren gevormd
die gezamenlijk de landbouw gaan doen. Ze zijn al
aan de slag gegaan. Over twee jaar moeten ze van
de oogstopbrengsten de lening aan ZEFP hebben
terugbetaald en krijgen anderen de kans.

Internationaal jaar van familieboerderij
De Verenigde Naties heeft 2014 uitgeroepen tot
het jaar van de familieboerderij. De VN schrijft:
“Dit is een zeer belangrijke erkenning van de
verschillende sociale, economische, ecologische en
culturele functies van de familiale landbouw.
Onder de juiste omstandigheden en beleid, hebben
familiale boeren bewezen innovatief, productief en
veerkrachtig te zijn door het gebruik van agroecologische praktijken die gebaseerd zijn op lokale
middelen en ecologische processen. Dit maakt
familiale boeren belangrijke spelers in de aanpak

van de dringende problemen van onze tijd, zoals
honger, klimaatverandering en verlies aan
biodiversiteit.” We zijn hier zeer blij mee, want dit
is precies wat de ELPG al jarenlang doet. Eindelijk
erkenning op het hoogste niveau dat de ELPG goed
bezig is.
Ook heeft de VN-Voedsel-en Landbouworganisatie
(FAO) de publicatie uitgegeven: "Biologische
Landbouw: Afrikaanse ervaringen in weerbaarheid
en duurzaamheid”. Deze “laat zien hoe het
inzetten op organisch management kan helpen
mensen te voeden, ondervoeding en armoede uit
te roeien en de gevolgen van extreme
weersomstandigheden in Afrika te verzachten.” Zie
http://foodtank.org/news/2013/12/organicmanagement-building-sustainable-and-resilientagriculture-in-africa

Giftenlijst van 1 juni 2013 tot 1 december 2013
Particulieren
KJ
WvI
EJR en RRJ
AS
HJF
CJBJ
GFSvHN
PC-H
HKMM-P

90
177
150
60
50
1000
120
50
100

S en S-W
MO
TPD
OAS
BKK

30
25
200
500
7,50

EAR-M
JJdV-D
NvdB
IMV-G
IJ-K en IJ
AR
JM-M
EMJAB
FtL en MtL-R
WHL
dV en dV-J
EAPvW
AWvW-C
JCW en JW

25
40
250
45
40
25
25
50
200
25
15
301
10
20

EJvH en JvH-P
GvdB
WJvO
MJV
SCD
ETS
SvO en JK
SRA en JAS
JWvdB
HL
KJ en MJ-T
L en vV
Erven RHJ-A
CMJN

100
15
30
15
100
50
100
50
25
50
100
250
1000
300

JEWV
PM
MPF
TSvdA
DJAH
GvR
HB
FJ en JJ-H
FHtB
CJFS
MHWMS
TW

150
750
500
25
1000
20
100
220
25
25
20
25
8675,50

Bedrijven, instellingen, kerken, verenigingen
Staatsbosbeheer
Delfts Studentenpastoraat
Diaconie prot. Gemeente Heumen
Youbedo
St. AJ van Rumpt

380,00
146,47
240,00
3,38
5650,00

St. Virtitus Opus
St. Bekertje Geitenmelk
Equal Opportunity Fund
Hevos Dienstverlening

5000,00
54,33
2000.00
31,43
13505,61

Jarenlang hebben we een giftenverantwoording in de nieuwsbrief opgenomen, maar dat kost steeds
meer werk. Digitale overboekingen geven minder informatie. We willen daarom naar een nieuwe
‘verantwoording’. Vanaf de volgende nieuwsbrief treft u hier het kopje ‘donateur in beeld’. We willen
dan steeds 1 of 2 donateurs een paar korte vragen stellen waarom ze het werk van de ELPG steunen.
We hopen dat u het ook een goed idee vindt. Mocht u bezwaar hebben tegen dit plan en liever de
giftenverantwoording zien, laat het ons dan weten!

Tot slot
We zijn in de eerste plaats blij met de door de ELPG bereikte resultaten, maar ook met het VN-besluit
om 2014 het jaar van de familie-boer te maken en met hun publicatie over organische landbouw. Dat
geeft ons kracht om door te gaan. Fijn dat u ons daarin steunt. Wij wensen u fijne feestdagen en een
zeer voorspoedig 2014.
Vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Frits H.W. Brouwer, voorzitter
De ELPG is erkend als ANBI. Uw gift is dus fiscaal aftrekbaar
Het drukken van deze Rondzendbrief is gesponsord door CLM Onderzoek en Advies
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