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2020: Corona, Compost, Overstromingen en Dry Season Gardening 
Op 12 maart zou ik met mijn zoon naar een concert van Agnes Obel gaan. Daar verheugden we ons erg op. Het 

concert werd een uur van te voren afgelast: Corona, de eerste golf! De tweede golf is erger dan de eerste. In de 

winter is het Corona virus sterker dan in de zomer. Terwijl wij in Nederland nog lang niet af zijn van Corona zet 

het virus in Noord Ghana niet door. Dat zal zeker ook te maken hebben met het feit dat de gemiddelde nacht en 

dag temperatuur in Noord Ghana schommelt tussen de 22 en 33 graden. Niet goed voor het Corona virus. In 

Nederland is het nu 3 graden terwijl het in Walewale en in Sirigu, de dorpen in Noord Ghana waar de ELPG 

boeren ondersteunt, op dit moment 37 graden is! Er zijn nog wel maatregelen van kracht: er is nog weinig 

transport van Zuid naar Noord Ghana, de anderhalve meter geldt ook nog steeds, in gebouwen een mondmasker 

gebruiken en regelmatig handen wassen. Er is geen maximum aantal mensen voor bijeenkomsten buiten, maar 

dat had te maken met de presidentsverkiezingen afgelopen 5 december. Sommige geselecteerde bedrijven 

krijgen financiële hulp en er zijn grootschalige test stations belooft maar die zijn er nog niet.  

 

Leren is wederzijds 
2020 was een zeer intens jaar. De Corona heeft ondanks alles ons project in Walewale een enorme boost 

gegeven; als er veel getwitterd zou worden dan was ‘composteren’ een ‘trending topic’ geweest. We hopen van 

harte dat boeren de voordelen van compost boven kunstmest ervaren hebben en dat ze na Corona compost 

blijven maken! Corona begon in maart maar Noord Ghana werd in oktober getroffen door grote overstromingen. 

Gelukkig zijn niet alle compostboeren en irrigatie tuinen getroffen. Daarover schrijven we later in deze 

nieuwsbrief meer. Er stonden, gek genoeg, in oktober druppelirrigatie-tuinen helemaal onder water vanwege de 

overstromingen. Ondanks alle ellende hebben Issifu en ik daar aan de telefoon toch even om gelachen, heel 

even maar. Zo houden Ghanezen (en wij) er de moed in. En ik sta ook elke keer weer verbaasd over de 

veerkracht die mensen op het platteland in Noord Ghana hebben: Corona krijgt ze niet klein en tijdens de 

overstromingen zijn ze natuurlijk even verslagen en wanhopig, maar als het water gezakt is worden de huizen 

weer herbouwd en beginnen ze weer opnieuw.  

 

We zijn als bestuur, en ik hoop dat u als 

donateur dat ook voelt, dankbaar dat we 

mensen in Ghana kunnen helpen. En dat is 

wederzijds: we leren van hun dat je niet bij 

de pakken neer moet gaan zitten maar na 

een ramp je leven weer opnieuw vorm geeft, 

samen met je familie, je collega’s en 

anderen.   

Wij hunkeren om weer naar Ghana te gaan 

om te zien, te luisteren en om nieuwe 

plannen te maken en opnieuw te leren van 

hen. Blijft u ook meedoen? 

 

Met hartelijke kerstgroet, 

Kees van Veluw 

 

 

  

 

Mr. Apaya, een trotse druppel-irrigatie boer voor zijn tuin. Je ziet de bananen bomen, 
een klein met blauw plastic omheind stukje waar groente voor gezaaid is en de druppel-
slangen op de achtergrond. Het vraagt durf om, onder de argusogen van je dorpelingen, 
iets totaal anders te gaan doen! Maar Apaya heeft €700,- geïnvesteerd in deze tuin en 
heeft dat in 1 seizoen terugverdiend! 

 



Farmer to Farmer werkt fantastisch! 
In Walewale zijn geen mensen gestorven door Corona, 

althans niet officieel. In maart, toen Corona ook voor 

veel paniek zorgde in Afrika, werd al het transport van 

benzine, zaden, zout, kunstmest, bestrijdingsmiddelen 

en voedsel van het zuiden naar het noorden stil 

gelegd. Het gevolg was dat boeren geen inputs voor 

hun boerderijen konden kopen. En dat had als gevolg 

dat boeren bij Issifu, onze projectleider in Walewale, 

op de deur klopte: ‘Leer ons composteren en leer ons 

hoe we met plantenmiddeltjes ziekten in de mais 

kunnen voorkomen’. Elk voordeel heeft zijn nadeel: 

door gebrek aan kunstmest wilden boeren nu leren 

composteren! Issifu had binnen een mum van tijd, 

met financiële hulp van de ELPG, een boer tot boer 

voorlichtingsproject uit de grond gestampt en het 

heeft wonderwel gewerkt! Om zoveel mogelijk boeren te bereiken heeft hij uit 10 dorpen 10 mannen en 

vrouwen gekozen waarvan hij dacht: die hebben gezag en de goede houding om ook andere boeren in hun dorp 

te leren composteren. Deze 10 hebben op hun beurt weer 10 kennissen in hun omgeving leren composteren. Zo 

verspreid de kennis zich snel: 10 x 10 x 10 = 1000!  In mei is het programma begonnen en in Augustus kon Issifu 

ons melden dat er een dikke 900 boeren getrained waren! In juli heeft hij een nieuwe ketting op gang geholpen, 

weer met 10 boeren. En op 9 december melde hij dat er nu in totaal 1700 boeren en boerinnen een training 

hebben gehad en dat er minstens 1500 composthopen gemaakt zijn. Gemiddeld kunnen boeren met een 

composthoop een halve hectare bemesten. En die halve hectare produceert ongeveer 7 zakken mais van 100 kg 

waarvan, bij een goede opslag, ca. 10 mensen een heel jaar lang kunnen eten.  Deze methode, Farmer to Farmer, 

gaan we absoluut doorzetten in 2021! 

Druppelirrigatie 
Naast het composteringsprogramma werkt Issifu samen met 

Yussif Abdul, de counterpartner van de Nederlandse 

stichting Pompen is Leven waar de ELPG graag mee 

samenwerkt, aan het opbouwen van druppelirrigatie-farms. 

15 boeren, die zelf ca. € 700 euro bij moeten dragen zodat 

we zeker zijn dat deze boeren er voor gaan, zijn geholpen 

met een waterput plus touwpomp, een hek om ca. een halve 

hectare grond, druppel irrigatie-slangen en een training in 

groenteteelt voor de droge tijd. Dat is allemaal keurig 

aangelegd en uitgevoerd. De droge tijd loopt van oktober tot 

mei, dus er zijn nu 15 voorbeeldbedrijven die laten zien dat 

je ook in de droge tijd voedsel kan verbouwen. In 2021 gaan 

we een andere groep van 15 boeren en boerinnen 

selecteren. De voorbereidingen zijn van start gegaan.  

 

Landbouwschool nog steeds problemen 
De landbouwschool in Sirigu waar we vorig jaar een grote reorganisatie doorgevoerd hebben, blijft toch een 

zorgenkindje. Het loopt niet. De nieuwe mensen die aangesteld zijn en de nieuwe rol die Peter Annoah, de 

voormalig projectleider, heeft leidt niet echt tot verbetering. Ook de samenwerking tussen de landbouwschool 

en het Millar Instituut loopt niet goed. Corona heeft een grote impact maar daar ligt het niet alleen aan. We 

zullen in 2021 daar flink onze tanden en creativiteit in moeten stoppen om het weer vlot te trekken. 

 

  

 

Gezamenlijk compost maken. Gewasresten worden eerst met een hakmes 
aan stukjes gehakt voordat het, gemengd met mest, de composthoop in 
gaat. 

 

 

Aanleg van druppelirrigatie-tuin met put, touwpomp, opslag tank 
en druppelirrigatie-slangen 



2020: Noodhulpactie voor onze communities in het noorden van Ghana 
Begin september werden we opgeschrikt door berichten uit 

Ghana over ernstige overstromingen. Het had enorm 

geregend in het noorden van Ghana en Burkina Fasso. 

Normaal valt er in deze periode zo’n 400 mm regen. Dit jaar is 

dat 800 mm! De ramp begon op 6 augustus toen de overheid 

van Burkina Fasso gedwongen werd om de overlaat van de 

grote Bagri-stuwdam in de Witte Volta, net ten noorden van 

Ghana, open te zetten, omdat anders de dam zou breken. 

Issifu Yobila Sulemani, de projectleider waar de ELPG al 15 

jaar mee samenwerkt, zegt: ‘Al dat opgestuwde water 

stroomde Ghana binnen. En dan ook nog 800 mm regen! 

Gevolg: over een lengte van 400 km zijn alle oevers van de 

Witte Volta volledig overstroomd. Tot soms wel vijf kilometer 

aan beide zijden van de rivier. Ook de oevers van alle zijrivieren zijn overstroomd. En met de overvloedige regens 

in de laatste week van september zijn ook lage vlaktes in het noorden van Ghana ondergelopen.  

 

Er zijn ca. 20 mensen verdronken. Dat zijn vooral boeren die 

met hun wankele kanootjes maiskolven van hun overstroomde 

akkers wilden redden. Boeren gebruiken de rivieroever, of de 

‘uiterwaarden’ graag voor voedselproductie want de grond is 

daar vruchtbaar. Maar daar zijn ze kwetsbaar! Huizen, 

waterputten, bruggen, wegen, kleine stuwdammen en heel veel 

akkers met voedsel langs de rivier en in de lage vlakten zijn 

vernield of zwaar beschadigd. Koeien, geiten, schapen en 

kippen zijn verdronken. De volledige materiële schade is nog 

niet bekend. Mensen zijn geschokt door de impact van de 

overstromingen en maken zich zorgen over de toekomst: het 

voedsel voor de komende droge tijd is vernield, wat nu?’.  

 

De eerder genoemde Issifu heeft doortastend de zaken 

aangepakt, is een aantal activiteiten gestart en heeft 

contact gezocht met Kees, onze voorzitter. Terwijl de ELPG 

geld bij elkaar zocht, werd al snel de eerste community 

voorzien van noodhulp. Die bestond uit voedsel zoals mais, 

rijst en bouillon (voor soep) maar ook uit bijvoorbeeld 

cement, voor de herbouw van huizen. Er zijn nog veel 

huizen gebouwd met leem en door het stromende water 

blijft er dan alleen maar een dak over.  

Met het rondsturen van een extra nieuwsbrief en een actie 

via Geef.nl is de ELPG gestart met het ophalen van geld 

voor noodhulp. En deze noodhulpactie is zeker niet 

onopgemerkt gebleven. Er is gebruik gemaakt van de 

website Geef.nl en daardoor zijn er veel mensen bereikt. Er zijn wel 71 donaties gedaan via Geef.nl en een flink 

aantal mensen heeft direct gestort op de bankrekening van de ELPG. Zo is er ruim € 12.000,- opgehaald, een 

fantastisch resultaat. Alle donateurs heel veel dank voor uw betrokkenheid! 

 

  

 

De eerste noodhulp wordt uitgedeeld 

 

En natuurlijk een fotomoment! 

 

De huisraad is gered 



Nieuw bestuurslid: Anicha Diemkoudre 
We verwelkomen een nieuw bestuurslid! Ze schreef voor ons een korte 

introductie: 

 

“Mijn naam is Anicha Diemkoudre, sinds kort ben ik een nieuw bestuurslid 

bij ELPG. Ik studeer Rural and Development in Wageningen, tijdens deze en 

mijn voorgaande studie ben ik in diverse Afrikaanse landen op het 

platteland geweest en daarom wil ik me graag inzetten voor biologische 

landbouw in het Noorden van Ghana. Ik hoop bij te kunnen dragen aan 

verschillende projecten binnen ELPG, met name rondom de website en 

social media! Mijn interesse voor West-Afrikaanse context komt vooral 

door mijn roots in Burkina Faso.” 

 

We zijn erg blij met versterking in ons team en hebben er alle vertrouwen 

in dat we het komende jaar extra energie kunnen steken in onze online 

communicatie. Volg ons dan ook vooral op facebook, instagram 

(elpgprojecten) en linkedin!   

 

Digitale nieuwsbrief 

Al jaren verstuurt de ELPG een digitale nieuwsbrief naast een papieren nieuwsbrief naar geïnteresseerden en 

donateurs van de ELPG. Vindt u het ook fijner om een digitale nieuwsbrief te ontvangen in plaats van de 

papieren nieuwsbrief, meldt u dan aan voor de digitale nieuwbrief via de website van de ELPG of stuur een 

mailtje naar contact@elpg.nl met het verzoek voortaan een digitale nieuwsbrief te ontvangen. Dit graag onder 

vermelding van uw naam en mailadres zodat we u van de lijst voor de papieren nieuwsbrief af kunnen halen. 

Bij voorbaat dank! 

 

Financiën ELPG 
Ook dit jaar konden we weer vertrouwen op vele donateurs voor het werk van de ELPG. Naast vele trouwe 

donateurs voor ons reguliere werk werd een crowdfunding actie gestart via Geef.nl om 

plattelandsgemeenschappen langs de oevers van de Volta rivier te ondersteunen nadat zij overvallen werden 

door zware overstromingen. Dit leverde ca. € 12.000,- extra geld op. Bedankt aan alle donateurs! Dit geld is in 

zijn geheel gebruikt om de mensen daar te ondersteunen. Naast de vele private donateurs ontving de ELPG ook 

tweemaal een significant bedrag van ENZA zaden voor het irrigatieproject en de genoemde noodhulp.  

 

De voornaamste uitgaven van 2020 op een rij: 

GIOSA in Sirigu, centrum voor de ondersteuning van organische landbouw:  € 20.000,- 

Farmer-to-Farmer programma rondom Walewale:     € 20.000,- 

Ondersteuning landbouwvoorlichting Gundoo district:   € 2500,- 

Noodhulp n.a.v. overstromingen Volta Rivier:    € 11.000,- 

Reis twee bestuursleden februari 2020:      € 2225,- 

ELPG (Enza) bijdrage aan agroforestry/Irrigatieproject i.s.m. Pompen is Leven:  € 10.000,- 

 

Totale uitgaven aan projecten in 2020:     € 65.730,- 

 

Een volledig financieel verslag zal begin 2021 gepubliceerd worden op de website van de ELPG. 

 

We blijven op zoek 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 

e-mail: kees@elpg.nl, tel 06-18193266. 

De ELPG is erkend als ANBI. Uw gift is dus fiscaal aftrekbaar. 

mailto:kees@elpg.nl

