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Beste donateurs, 

De regens zijn dit jaar op de normale tijd begonnen en huishoudens hebben reeds mais, sorghum en rijst gezaaid. En er is de 

afgelopen maanden heel veel compost gemaakt. Issifu, de projectleider van CEAL is met heel veel mooie projecten bezig. We 

hopen dat u hem en zijn boeren blijft helpen! 

Een korte greep uit al zijn activiteiten: 

 

Hungry season 

21 juni appte ik met Issifu. Naast alle goede berichten over de projecten die hij draait ook een slecht bericht. Juni-juli-augustus 

zijn altijd slechte maanden in Noord Ghana. Ze noemen het de Hungry Season: de voedselvoorraden van het vorige groeiseizoen, 

wat liep van mei tot november, zijn op en de huidige gewassen zijn in mei gezaaid en staan nog te groeien op de akkers. Ze moeten 

dan voedsel kopen op de markt. Maar dit jaar is het anders. De gewassen zijn door de overstromingen in september vorig jaar 

grotendeels vernield en de noodhulp die wij gegeven hebben was niet voldoende om de hele periode tot het komende 

oogstseizoen in september door te komen. Issifu: ‘Zelf het zaaizaad wat ze toch nog gered hebben van de overstromingen hebben 

ze noodgedwongen op gegeten’. De rijkere gezinnen in de dorpen kunnen voedsel kopen door bijvoorbeeld een aantal koeien of 

geiten te verkopen maar de armere gezinnen kunnen dat niet. Deze gezinnen krijgen wel hulp van de rijkere gezinnen in de dorpen 

doordat er vaak familiebanden zijn, maar ook dat is niet voldoende. Dus kloppen deze gezinnen weer bij Issifu op de deur. Hij en 

een tweetal mensen uit zijn netwerk hebben spontaan 1500 cedis gegeven (ca. € 200,-). We hebben besloten om € 6000 euro hulp 

te geven. Daarmee kunnen 100 gezinnen in 10 dorpen de Honger periode doorkomen en bovendien ook hun gewassen met een 

volle maag, verzorgen! 

 

Irrigatieproject 

In dit project werkt de ELPG goed samen met de Stichting Pompen is Leven. In onze December Nieuwsbrief hebben we daar al 

over geschreven. In 2020 zijn 15 irrigatie tuinen van 0.4 ha groot aangelegd. In 2021 worden er opnieuw 15 tuinen aangelegd. 

Enza zaden draagt ook financieel bij aan dit project. We zijn nu aan het denken hoe we in 2022 verder gaan met de irrigatie tuinen. 

Wellicht dat er ook een F2F element in gebracht kan worden. In November 2021 willen we als het kan weer naar Ghana reizen om 

te brainstormen over het vervolg 

 

Uitwisseling Ghana – Sierra Leone – Liberia 

Issifu: Een nieuw project waar we mee begonnen zijn is een project gefinancierd 

door UNDP, een VN-organisatie, waarbij boeren uit Sierra Leone en Liberia via 

Zoom of Skype kennis en ervaringen uitwisselen met de boeren uit het F2F 

project in Ghana’. Issifu heeft dit project gekregen omdat het F2F programma 

erg goed draait. Zo levert onze ELPG-bijdrage een verdubbelaar op; met het 

UNDP geld kan Issifu weer meer boeren trainen. 

 

Farmer 2 Farmer (F2F) project 

Dit project loopt fantastisch. Het is wel uit nood geboren vanwege de Corona die vorig jaar april ontstond in Ghana. Transport van 

kunstmest, bestrijdingsmiddelen enz. vanuit het Zuiden naar het Noorden lag stil en dus hadden boeren geen kunstmest om hun 

gewassen te verbouwen. Issifu werd gevraagd om in een noodprogramma boeren te leren om compost te maken. Toen hebben 

we Issifu kunnen overtuigen om met de F2F methode te beginnen. Dat houdt in dat je 10 boeren selecteert waarvan je denkt dat 

zij goede trainers zijn die op hun beurt ook weer 10 boeren uit hun omgeving kunnen trainen in composteren. En die boeren 

selecteren weer 10 anderen. Zo kan het heel snel gaan: 10 x 10 x 10 = 1000 boeren! In December 2020 schreef Issifu dat er 1700 

boeren getraind waren en dat er 1500 composthopen gemaakt zijn.  

Issifu in het app-gesprek van 21 juni: ‘We hebben tot nu toe ca. 4000 boeren getraind en ik denk dat er dit jaar ca. 10.000 boeren 

getraind zullen gaan worden. De inzet is dat elke boer ca 4 m3 compost maken. Daar kunnen ze circa een hectare mais of sorghum 

mee bemesten’. En als alles goed gaat levert dat 14 zakken mais op van 100 kg waarmee een gezin met een paar kinderen het 

hele jaar van kan eten. 

  

Wuni Mohammed 
maakt bijenkorven 
van een speciale 
grassoort. Dat 
spaart planken uit. 
Hij heeft deze 
innovatie via Zoom 
aan boeren in Liberia 
en Sierra Leone 
gepresenteerd! 



Het F2F programma is een succes. Dat komt vooral doordat boeren veel 

makkelijker leren van elkaar dan van een landbouwvoorlichter. Bovendien is het 

ook veel goedkoper dan dat een landbouwvoorlichter steeds een aantal boeren 

moet leren composteren. Er is natuurlijk wel een risico dat een boer niet 

helemaal de goede manier van composteren leert. Daarom zijn we nu aan het 

denken hoe we een ondersteuningsnetwerk kunnen opzetten om alle boeren 

trainers up to date te houden. We denken aan 

nieuwsbrieven via sms oid. 

 

Dit jaar is ook het maken van Biochar opgenomen 

in het F2F programma. Biochar is gemalen 

houtskool. Als je dat toevoegt aan de compost kan 

de bodem veel beter water en voedingsstoffen 

vasthouden. De kleine poriën in houtskool zijn een perfecte plek om water op te slaan en om 

bodembacteriën een plek te geven waarin ze hun nuttige werk; het verteren van compost tot 

opneembare voedingsstoffen voor de plant, kunnen doen. Dit project slaat ook goed aan en dat 

komt omdat het aansluit bij een ervaring die sommige boeren die houtskool maken voor de verkoop 

al hebben. Als ze mais verbouwen op de plekken waar ze houtskool gemaakt hebben zien ze dat die 

mais het veel beter doet dan op plekken waar geen houtskoolresten liggen. Biochar wordt gemaakt 

in speciale metalen oventjes. Een volgend plan is om de oventjes zo aan te passen dat de warmte 

die ervan afkomt ook gebruikt kan worden om te koken!  

 

Een andere activiteit is dat boeren die zelf een innovatie bedacht hebben, zoals het maken van een 

bestrijdingsmiddel tegen luizen van een thee van Neem bladeren, zich nu ook heel makkelijk onder 

boeren verspreid in het F2F programma. Boeren gaan elkaar trainen! 

 

Financiën 2020 
In 2020 ontving de ELPG bijna € 62.000,- waarvan € 10.000,- 
specifiek gedoneerd werd voor het irrigatieproject door 
Enza zaden en ruim € 12.000,- gegeven werd door vele 
donateurs voor de hulpactie naar aanleiding van de lokale 
overstromingen in het werkgebied van onze 
samenwerkingspartner CEAL. Met de gelden werd GIOSA 
(opleidingscentrum in Sirigu) ondersteund, de 
landbouwprojecten van CEAL en werd € 11.000,- besteed 
aan voedsel en bouwmaterialen (cement) in het kader van 
de noodhulp. 
 
In de praktijk ontvangt de ELPG de meeste donaties van haar 
trouwe donateurs, zowel van particulieren als van 
organisaties, in december; naast donaties voor specifieke 
acties welke door het jaar heen plaats vinden. 
 
Het saldo per 31 december is dan ook voor een deel 
geoormerkt om diverse projecten mee te financieren 
gedurende het jaar. Zo is in de eerste maanden van 2021 ca. 
€ 18.000,- overgemaakt voor de tweede fase van het 
irrigatieproject, is € 10.000,- overgemaakt aan CEAL voor het 
F2F programma en is nogmaals € 6.000,- overgemaakt in het 
kader van noodhulp in de eerder getroffen gebieden. 
 
 

 

 

Oventjes waarin Biochar, een soort houtskool, gemaakt 
wordt. 

Ayoba Tooba maakt van 
Neembladeren botanische 
bestrijdingsmiddelen tegen o.a. 
luizen in bonen en mais. De 
kennis heeft hij gekregen van 
zijn grootvader! Maar hij denkt 
erover om anderen bladeren toe 
te voegen om het effect te 
vergroten. 

 

Inkomsten en Uitgaven ELPG 2020 
Saldo 1 januari 2020 €55.563,79 

  
Inkomsten  

Giften organisaties en particulieren €39.518,55 
Ontvangen projectsubsidies voor 
irrigatieproject 

€10.000,00 

Donaties noodhulp actie €12.387,50 
Totaal inkomsten €61.906,05 
  
Uitgaven  

Project uitgaven  
GIOSA €19.590,00 
CEAL en Gundoo €32.669,00 
Irrigatieproject €0,00 
  
Noodhulp via CEAL €11.000,00 
Totaal Projectuitgaven €63.259,00 
  
Overhead kosten  
Reis en verblijf Ghanareis €1.935,95 
Communicatie en bestuur €901,51 
Bank / Administratie / Kantoor €381,95 
Totaal Overhead kosten €3.219,41 
  
Totaal uitgaven €66.478,41 
  
Overzicht  

Inkomsten minus uitgaven €-4.572,36 
Saldo 31 December 2020 €50.991,43 

 
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. 
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