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Stichting TroTro probeert de gezondheidszorg, het onderwijs
en de sociaal-economische ontwikkeling in Ghana te
bevorderen. Dat doen we met kleine, duurzame projecten.
We zijn al sinds 1989 actief in Ghana en hebben een
uitgebreid netwerk van vrijwilligers. Elke euro die we binnen
krijgen gaat rechtstreeks naar de projecten.

De belastingdienst merkt de stichting Tro Tro, evenals de stichting
Wilde Ganzen, aan als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI),
uw gift is dan ook fiscaal aftrekbaar.
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De jeugdwerkloosheid in Ghana is schrijnend. Zo’n
60% van de leerlingen verlaat het onderwijs zonder

Centraal in de vakopleiding Bouwkunde zal het

diploma. Vaak omdat er geen geld is. Passend,

Habitech-systeem staan. Deze bouwmethode pro-

praktisch vakonderwijs is er niet. Terwijl er wel steeds

beert TroTro al enige jaren in Ghana te verspreiden.

meer vraag is naar goed opgeleide vaklieden. TroTro

Bouwen met Habitech-stenen lijkt op bouwen met

wil hier iets aan doen. Door een school te bouwen.

Lego. Specialistische kennis is niet nodig. Ook is er
minder cement en zand, en dus geld, nodig. Maar
het resultaat staat als een huis.

Ons doel is een praktijkschool in Hwidiem, een
centraal gelegen dorp in het Asutifi district. Een
school die zelfstandig, zonder financiële hulp,
kan overleven. Waar leerlingen een landelijk
erkend vakdiploma kunnen halen in zes vakrichtingen. En waar ze vaardigheden leren door
het te doen. Zo kunnen ze direct aan de slag
op de arbeidsmarkt. De school moet ruimte
bieden aan 360 tot 480 leerlingen.

De dorpsraad van Hwidiem heeft gratis een stuk land
beschikbaar gesteld. En een ervaren Ghanese manager
staat klaar om leiding te geven aan de school. Een
groot deel van de bouw kan door de leerlingen zelf
gebeuren, met het Habitech-bouwsysteem. Voor de
eerste bouw en voorzieningen zoals computers, een
waterleiding, elektriciteit en een omheining, is echter
een bedrag nodig van 110.000 euro. Alles staat klaar
om te beginnen. Helpt u ons mee bouwen?

Akua Gyamfi is 14 jaar en weet wat het betekent om werkloos

Kwadwo Adjei Baffour is 13 jaar. Over twee jaar verlaat hij de

te zijn. Ze ziet de gevolgen elke dag om zich heen. Haar oudere

middelbare school. Zijn ouders hebben geen geld voor een vervolg-

zus en broer hebben gestudeerd maar kunnen geen baan vinden.

opleiding. “Als ik groot ben wil ik graag een eigen gezin,“ vertelt

Hun kennis sluit niet aan bij de behoefte van bedrijven. Ze wonen

Kwadwo. “Daarom wil ik naar school zodat ik een vak kan leren.”

nu weer thuis. Daardoor moet het gezin veel moeite doen om

Kwadwo is bang dat hij geen baan kan vinden, zoals velen in zijn

de eindjes aan elkaar te knopen. Akua is goed met cijfers en zou

omgeving. De vakschool in Hwidiem zou ideaal zijn. ”Het liefst wil

later graag werken op de administratie van een bedrijf. Op de

ik loodgieter worden of monteur. Ik werk graag met mijn handen

vakschool in Hwidiem kan zij de benodigde vaardigheden leren.

en het lijkt me leuk om dingen te kunnen maken.”

