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Doorstarten in 2019
2019 stond voor de ELPG en onze twee projecten in Noord Ghana helemaal in het teken van
reorganisatie. Het zijn zo nu en dan taaie processen en om ze op afstand goed te blijven volgen vraagt
veel tijd, mails, apps en telefoontjes op en neer.

Allereerst ons plattelandsontwikkelingsproject en de biologische landbouw
praktijkschool in Sirigu. In de Juni nieuwsbrief schreef ik dat David Millar,
directeur van een redelijk groot onderzoeksinstituut in Bolgatanga (op 20 km
afstand van Sirigu) en daarvoor directeur van een kleine universiteit was en
weer daarvoor de baas was van een grote universiteit in Tamale, een
doorontwikkelplan gaan opstellen samen met alle betrokkenen van school
en project. Dat gaat naar volle tevredenheid van iedereen.
David Millar

David Millar is dan ook een
wijze man en heeft veel aanzien. Hij ziet zeer veel
meerwaarde in het project en de praktijkschool die
midden in het drukke platteland staan van Noord
Ghana met in een straal van 20 km ca 50.000 mensen
die grotendeels van de landbouw leven. Daar kunnen
zijn onderzoekers, die vooral actie-onderzoek doen,
midden in de praktijk ontwikkeling op gang kunnen
brengen en niet alleen theoretisch onderzoek doen in
een kantoor in een grote stad (Bolgatanga heeft ca
70.000 inwoners). David heeft als overtuiging dat je
de plattelandsbevolking vooral met biologische
landbouw moet ontwikkelen, want dat is beter voor
de voedselzekerheid, voor de bodem, voor het milieu
en zoals ook een student van ons, Maira Frondt, ook
vastgesteld heeft dat compost-boeren meer open
staan voor technische vernieuwing, meer geld hebben
voor de scholing van hun kinderen en dat het compost
maken en toepassen in groepsverband goed is voor
het gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie. Een
Mango bomen op de achtergrond, er tussenin bedden tweede overtuiging van David is dat je innovaties
met groente, op de voorgrond een waterput. De mango moet laten aansluiten bij traditionele gewoonten en
bomen geven de groente schaduw waardoor ze beter technieken.
groeien en minder water nodig hebben.

Biologische landbouw past beter bij de bestaande tradities dan ‘kunstmest-landbouw’. Bovendien kost
kunstmest geld, is het vaak te laat in het noorden van Ghana en put het erg snel de grond uit. Een derde
overtuiging is dat biologische landbouw niet alleen voor de zelfvoorziening is maar dat er ook financieel
inkomen mee behaald kan worden. En er is, ook in het nog arme Noord Ghana, markt voor bijvoorbeeld
biologische groente en parelhoenders. Zeker bij de mensen in steden. David wil dan ook dat de groepen
boeren die voorlichting kregen zich ook gaan organiseren om gezamenlijk bio-groeten op de markt te
brengen, heel simpel, eerst in een kraam langs de grote weg naar Bolgatanga. Als dat een beetje loopt
kan je gaan denken aan het verkopen in Bolgatanga zelf of later in steden als Tamale (500.000 inwoners)
of Kumasi (2.000.000 mensen!). Zo wil hij het platteland ontwikkelen en de jeugd in Noord Ghana
houden waar ze dan met biologische landbouw een goed bestaan kunnen opbouwen, want ook uit
Noord Ghana vertrekken jongeren dwars door de Sahara en de Middellandse zee naar Europa!
Ik schreef in juni 2019 ook dat we afscheid gaan nemen van onze directeur Peter Anoah. Helaas is dat
niet mogelijk gebleken. Naar Ghanese gebruiken is het onmogelijk om de stichter van een project aan
de kant te zetten, dat is moreel niet acceptabel. Peter blijft in naam wel de directeur maar heeft zijn
eigen taak (vermarkten van bio-producten) en de school en het voorlichtingsproject worden twee
zelfstandige taken in het project. David Millar en zijn collega James Atengdem zijn officieel aangesteld
door de ELPG als de ‘Supporting Organisation’ die het reilen en zeilen van school en project begeleid en
de financiële administratie controleert. Met deze constructie hopen we sneller ons doel te bereiken:
een zinnig bestaan opbouwen in Noord Ghana.
Ons andere partner Issifu Sulemano van het plattelandsontwikkelingsproject, CEAL in Walewale is hard
aan de slag met een voor ons doen zeer groot Irrigatie/agroforestryproject. Maar daarover leest u
verderop in deze nieuwsbrief.
Helaas moeten we u ook melden dat onze oud
penningmeester, Han Matser, overleden is en ook een
beroemde witte Pater, Frans Meddens, die 40 jaar in
Sirigu een katholiek project, school en kerk leidde ook
overleden is. Gelukkig hebben beide een dankbare leeftijd
bereikt, maar we zullen ze toch missen. Ook hierover leest
u in deze nieuwsbrief.
Ik hoop dat u ons volgend jaar weer opnieuw steunt! Wij
gaan in februari 2020 weer op reis naar Ghana en zullen u
in onze juni nieuwsbrief de voortgang meedelen. Ik wens
u goede feestdagen en een gezond 2020!

Kees van Veluw

ELPG penningmeester Steef Kruitwagen bekijkt de
aanplant van een jonge cashew boom die beschermd
wordt door gaas. Let ook op de plastic fles die de
jonge boom van water voorziet!

In memoriam Johan Georg Matser
Op 5 augustus is Han Matser overleden. Han Is een groot aantal jaren
penningmeester geweest van onze stichting.
In de jaren tachtig kwam Han het bestuur van de stichting ecologische
landbouwprojecten Ghana versterken. In de jaren die volgden, waarin een
aantal bestuurswisselingen plaatsvonden, bleef Han op zijn post als
penningmeester. Hij werkte zeer nauwgezet en onderhield contact met onze
donateurs. Bij een bijzondere gift was hij zeer accuraat en stuurde de
betrokkene namens de ELPG een blijk van dank. Han was een luisteraar die
doordacht, rustig en ingetogen zijn mening gaf.
Hij was tot op hoge leeftijd bestuurslid na een aantal jaren daarvoor het penningmeesterschap
overgedragen te hebben aan een medebestuurslid. Zo bleef hij toch betrokken bij de stichting maar
vooral bij de mensen in Noord-Ghana waar hij zich zolang voor had ingezet.
Ghana bezoeken is er nooit van gekomen, maar als bestuursleden na een bezoek aan één van de
projecten verslag deden, aangevuld met foto’s, dan was dat voor hem voldoende om zich te blijven
inzetten voor de mensen daar die onder zware omstandigheden moeten leven.
Bij zijn pensionering en afscheid als directeur van De Hamer Beton BV in Nijmegen bestemde hij de
cadeaus in de vorm van het bekende envelopje aan een relatie die bezig was om een stichting op te
richten, die de mensen in Ghana praktisch wilde scholen in het boren en onderhouden van waterputten
en pompen zodat de bevolking kon beschikken over schoon drinkwater. Dit heeft geresulteerd in een
nog steeds nauwe samenwerking tussen de Stichting Pompen is Leven uit Bennekom en de ELPG.

In Memorandum Pater Frans Meddens
In de ochtend van 11 november 2019 is Pater Frans Meddens overleden
op 92 jarige leeftijd. In 1965 vertrok hij als missionaris naar Noord
Ghana om les te geven bij het Seminarium in Navrongo. Afkomstig uit
een tuindersfamilie begon hij zelf al snel met het planten van
fruitbomen en het aanleggen van groentetuinen. Daarnaast kreeg hij
het voor elkaar dat een Nederlandse vriend op grotere schaal
voedselgewassen ging verbouwen, zodat de leerlingen van het
seminarium gevoed konden worden met rijst, mais en voldoende
groentes.
Met veel passie stimuleerde hij het planten van bomen, het tegengaan
van erosie en het boren van putten in de regio Bolgatanga – Navrongo, waaronder in Sirigu.. In de
weekends en buiten schooltijd was er een groep leerlingen die hem als bijbaantje hielpen in de tuinen.
Dit was een manier voor hem om praktische kennis over te dragen en hen enthousiast te maken voor
de verbouw van eigen voedsel. Het gebruik van compost stond met stipt op nummer één.
Medio 1975 kwamen Pater Meddens en de grondlegger van de ELPG Johan Spee elkaar voor het eerst
tegen in Noord-Ghana. Het werd een vriendschap voor het leven, beide
inspirators en met passie voor ecologische landbouw. Zo kon Pater Meddens
enthousiast vertellen over de wonderplant Crotelaria, die stikstof bindt,
groenbemester is, als veevoer kan dienen en nog veel meer. De herinnering
aan hem blijft voortleven in Noord Ghana.

Irrigatieproject
De stichting “Pompen is Leven” heeft in 2016/2017 een pilot
uitgevoerd met drie irrigatieprojecten. Ieder project omvatte
een tuin van circa 1000 m2, die is voorzien van een
druppelirrigatiesysteem, een waterput, een touwpomp en een
voorraadtank. Deze kleine projecten waren een groot succes.
De boeren hebben hun oogsten verdubbeld en hun inkomen
verdrievoudigd. Voor deze pilot werd samengewerkt met
ELPG; de landbouwkundige begeleiding vond plaats in
samenwerking met Issifu Sulemano (destijds Zasilari).
Naar aanleiding van het succes schreven we in de nieuwsbrief
van december 2018 al dat we een project aan het opzetten
waren voor het realiseren van 30 tuinen in 2 fasen van elk 1
jaar. We zijn toen al begonnen met een klein project als
voorbereiding hierop, waarin bijvoorbeeld al cashewbomen
werden geplant en voorlichting rond Agroforestry werd
gegeven.
Dit project kunnen we
financieel alleen niet
Druppel irrigatie systeem.
rondzetten.
Wilde
Ganzen heeft onze
aanvraag voor een bijdrage inmiddels gehonoreerd en is er een
samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee bevestigt
Wilde Ganzen dat zij een derde van het totale budget zullen
dragen. Daarbij stellen zij de eis dat er altijd een eigen bijdrage
van de mensen in Ghana (bijna 10% van de totale kosten)
geleverd wordt. Het overige deel dient door P=L en ELPG
bijeengebracht te worden middels acties en fondsenwerving.

Vooral vrouwen willen graag bomen, hier ook
een cashewboom, aanplanten. Zolang de
cashews nog klein zijn worden er groenten
tussen door geplant.

Inmiddels hebben we van diverse donoren al concrete
toezeggingen binnen. Met name voor het tweede deel is nog
financiering nodig. Daarnaast hebben we als ELPG geld uit de reserves toegezegd
om snel te kunnen beginnen. We hopen dat geld de komende tijd via onze
donateurs binnen te halen. We hebben er alle vertrouwen in dat de benodigde
bijdrage door instellingen en particulieren bijeengebracht gaat worden. Wilt u ons
helpen dit deel van de financiering rond te maken middels een gift?

De giften van particulieren lopen al enkele jaren langzaam
terug.
We hopen uiteraard dat deze terugloop niet verder doorzet. Daarvoor blijven we zoeken naar mogelijkheden om
ons werk bij mensen onder de aandacht te brengen. Helpt u mee?
www.elpg.nl KvK Zutphen 41038779. Bank NL36 RABO 0311 05 39 63
De ELPG is erkend als ANBI. Uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.

