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Van de voorzitter
Sika asem: het is een geldkwestie. In het Twi (de taal van de Ashanti, in aantal de grootste bevolkingsgroep in
Ghana) worden deze woorden vaak gebruikt om aan te geven dat iets niet kan omdat er geen geld voor is. Of
om aan te geven dat iets gebeurt, juist omdat er geld in het spel is. Deze woorden schoten me te binnen toen
ik dacht aan de gevolgen van de globale kredietcrisis voor de mensen in en rond Hwidiem, zeg maar het gebied
waar TRO-TRO actief is. Zouden die mensen er iets van gaan merken? Vast wel, misschien wel door (nog) meer
inflatie, dus door een steeds duurder leven. Niks nieuws onder de Afrikaanse zon: als het minder gaat in de
Westerse wereld, gaat het meestal nog slechter in Afrika. Begrijpen hoe zoiets kan doen ze wel in Ghana, er is
immers geld in het spel, sika asem…..
Het is trouwens wel wrang dat Europa en de VS in deze tijden van economische crisis meer dan 1000 miljard
euro’s beschikbaar maakten, terwijl er in verhouding weinig geld is voor het bestrijden van wereldwijde crises
van klimaat en armoede. Of TRO-TRO iets gaat merken van de kredietcrisis overzie ik niet.
Misschien krijgen we wel nóg meer aanvragen uit Ghana voor bouwprojecten. Misschien
Crisis
wordt de fondswerving moeilijker. Wie het weet mag het zeggen. Aan u, onze trouwe
in Ghana?
‘achterban’, zal het vast niet liggen. Ook in deze nieuwsbrief kunt u weer lezen hoe wij uw
ruimhartige (financiële) steun gebruiken voor verbeteringen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid in Ghana. Onze inzet en de plannen die wij samen met onze counterparts in
Ghana ontwikkelen, worden ook door instanties als NCDO op waarde geschat. Ook dit jaar heeft deze medefinancieringsorganisatie weer een aanvraag van ons gehonoreerd met een subsidie voor de helft van het betreffende project: de nieuwe waterleiding voor het dorpje Owusukrom. Net als in het succesvolle project in Twabidi zal het water worden opgepompt met behulp van zonne-energie. En ook nu weer werken wij daarbij samen
met stichting Picosol. Mooi en inspirerend nieuws om dit voorwoord zo vlak voor de Kerst mee te eindigen….
TRO-TRO wenst u AFEHYIA PAA: een fijn Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar.

Bijzondere donaties en giften

Blijde gezichten bij het TRO-TRO-waterproject in
Twabidi

Ten behoeve van het project schoon water voor Owusukrom
(zie ook bladzijde 4) ontvingen wij diverse donaties. Eind mei
2008 werd in Venlo-Oost, op speelplek Ut Greunveldje, een
nieuw speelattribuut feestelijk geopend, namelijk een door
kunstsmid Juul Baltussen ontworpen waterpomp. Het mechanisme in de pomp wordt ook veel gebruikt in Afrika en dat
bracht de buurtbewoners op het idee om een actie te houden
voor een pomp in dat continent. Het is immers niet overal op
de wereld vanzelfsprekend dat er zomaar water uit de grond
gepompt wordt, helemaal niet om ermee te spelen. Via een
buurtbewoner kwam men uit bij TRO-TRO, die toevallig net de
aanvraag uit Owusukrom ontvangen had. De actie ‘Pompen voor
een Pomp’ bracht zo’n € 1.150,= op met behalve bijdragen van
ouders en ander publiek bij het openingsfeest ook donaties
van het Mondiaal Platform Venlo en het Waterschap Peel en
Maas. De Venlose stichting de Kleierkas steunde het project
ook nog eens met een forse gift.
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Voor hetzelfde project fietste de Venlose zelfsturende
fietsclub “Ut Tuinhuuske” met haar jaarlijkse sponsortocht een bedrag bijeen van maar liefst € 3750,= ! Dit
jaar fietsten de mannen in de eerste week van juni van
Praag naar Venlo. Toen later in de maand bleek dat geen
van de vrienden de ‘Tuinhuuske EK-voetbalpoule’ had weten te winnen, werd het prijzengeld (€ 111,=) ook nog
eens overgemaakt t.b.v. het goede doel. Mannen bedankt!
We zijn iedereen die zich voor het project heeft ingezet
natuurlijk zeer erkentelijk. Overigens We zijn iedereen
die zich voor het project heeft ingezet natuurlijk zeer
erkentelijk.

Foto

Fietsclub Ut Tuinhuuske na aankomst in Venlo

Stichting Picosol, met wie TRO-TRO samen het project in Owusukrom gaat uit voeren, stelde zonnepanelen (incl. bevestigingsmaterialen, frames, bekabeling etc), ter waarde van € 3800,= ter beschikking voor het project. Zoals elders te lezen in deze nieuwsbrief, is
het bijeengebrachte bedrag voor dit project inmiddels verdubbeld
door NCDO!

Eén van onze donateurs, Leen Caspers, reisde in januari/februari 2008 van Gambia naar Ghana en bezocht tijdens zijn reis de door TRO-TRO gesteunde kraamkliniekjes in Sawla en Kensere. Leen, zelf arts, was getrof
fen door de inzet en toewijding waarmee de vroedvrouwen
Veronica en Liesbeth, met eenvoudige middelen hun werk
uitoefenden. Om de vroedvrouwen hierbij te steunen vroeg
Leen voor Veronica (vroedvrouw in Friends Maternity Clinic in
Sawla) bij het Mondiaal Platform Venlo geld aan om een
sterilisator en een microscoop te kunnen aanschaffen.
De aanvraag werd gehonoreerd en in september 2008 kon
Veronica met een gedoneerd bedrag van € 1.300,= de door
haar gewenste sterilisator en microscoop aanschaffen. Verder kreeg Liesbeth van Leen ook een apparaat waarmee de
harttonen van een ongeboren kindje gemakkelijk hoorbaar
gemaakt kunnen worden, een zogenaamde ‘doptones’.
Vroedvrouw Veronica met nieuwe apparatuur

Leen bedankt voor je inzet en giften!

Van Dubois & Co. Registeraccountants te Amsterdam kreeg TRO-TRO
een laptop. Een heel welkome donatie, omdat onze computer in Hwidiem
inmiddels niet meer 100% functioneert. Een laptop kunnen we gemakkelijk meenemen én bovendien veel beter beschermen tegen het rode stof
van de Harmatan en het vocht in de regentijden.
Met de actie GHANA ZIET ABRAHAM t.g.v. zijn 50e verjaardag,
bracht donateur Pieter v.d. Ven, voormalig tropenarts in Ghana, in augustus 2007 een bedrag van € 2070,= bijeen voor verlichting op zonneenergie van de kliniek in Sawla. Dit jaar werden daar de benodigde zonnepanelen geplaatst en bijpassende verlichting aangelegd. Het resultaat
is geweldig. Vroedvrouw Veronica (zie foto) heeft nu in de nachtelijke
uren elektrisch licht in haar kliniek. Vooral op de verloskamer is dat een
enorme verbetering!

foto
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Hans bleek bereid zijn zomervakantie voor het goede
doel op te offeren en vertrok eind juli, alweer voor de
derde keer (maar voor het eerst alleen), naar Hwidiem.

Opnieuw ontvingen we een grote donatie van maar
liefst € 3000,= van een donateur die liever anoniem
blijft. Net als vorig jaar wordt het geld gebruikt om Het probleem van de verschillen in steenhoogte bleek
meisjes van arme ouders een vervolgopleiding te laten erg mee te vallen, de stenen waren van uitstekende
volgen, zoals bv. een opleiding tot docent.
kwaliteit en vertoonden slechts een verwaarloosbaar
hoogteverschil. De Habitech-apparatuur bleek helaas
niet optimaal te zijn onderhouden; Hans heeft daar een
SAMEN BOUWEN IN GHANA
onderhoudsplan voor opgesteld. Het probleem van te
Muur rond streekschool in Hwidiem
weinig stenen had een onverwachte oorzaak. Er bleken
Onder deze titel werken de woningcorporatie
namelijk slechts 20.000 stenen gemaakt te zijn, terwijl
“WONEN LIMBURG”en TRO-TRO samen aan de
er wél voor 30.000 stenen cement was gekocht. M.a.w.
introductie van de Habitech-bouwmethode in ons
er was cement verdwenen. Besloten werd dit eerst goed
werkgebied in Ghana. Bij deze revolutionaire metho- uit te zoeken en de bouw werd stilgelegd. Jan Verhoef,
de worden handmatig stenen geperst met een meng- TRO-TRO bestuurslid met veel ervaring in Ghana, nam
sel van aarde en cement, waarbij relatief weinig cehet stokje over van Hans en zocht in september de
ment gebruikt hoeft te worden. Dit scheelt aanmer- zaak, samen met de traditionele dorpsraad van Hwikelijk in de bouwkosten. De stenen worden bovendiem, verder uit. De schuldigen bleken de jongens te
dien niet gemetseld maar gestapeld en op bepaalde
zijn, die de stenen produceerden, zij hadden zakken
punten van het bouwsel versterkt met ijzeren bewa- cement achterover gedrukt. Zij zijn daarvoor inmiddels
pening.
gestraft en hebben het geld voor het cement terugbetaald. De muur zal binnenkort worden afgebouwd.
In de afgelopen
maanden heeft TRO-TRO dit “nieuwe bouwen” in de
praktijk gebracht. In het voorjaar is begonnen met
de bouw van een muur rondom de streekschool in
het dorp Hwidiem. Deze muur is nodig om verpaupering van de in 2000 door TRO-TRO gebouwde school
aan de rand van het dorp tegen te gaan. Deze had
zich namelijk ontwikkeld tot de favoriete plek voor
een grote groep ‘hangjongeren’. Door het bouwen
van een muur is het terrein met de drie gebouwen
buiten schooltijd beter beschermd. Een deel van de
muur wordt betaald door een donatie van de Nederlandse Betonvereniging in Gouda van € 5.500,= en
WONEN LIMBURG betaalt de rest. In januari 2008
is o.l.v. Hans Teeuwen, “onze” man van WONEN
LIMBURG, de muur uitgezet. Er werd berekend dat
ongeveer 30.000 ‘Habitech-stenen nodig zouden
zijn, een mooi aantal om de productie van stenen
met de nieuwe methode goed onder de knie te krijgen. Daarmee werd in maart 2008 gestart onder
toezicht van metselaar Abdul die, samen met Hans,
in 2007 de Habitech-cursus in Bangkok volgde. De
stenenproductie kwam door langdurige regenval wat
langzaam op gang maar in juni waren er genoeg stenen en werd de fundering gelegd. Bij het stapelen
van de stenen, bleek vervolgens dat de stenen niet
allemaal dezelfde hoogte hadden. Bovendien zouden
de 30.000 stenen niet genoeg zijn. Deze problemen
bleken met de wekelijkse telefonische begeleiding
door Hans vanuit Nederland niet op te lossen, waarna wij Hans vroegen of hij ter plaatse de situatie

SAMEN BOUWEN IN KENSERE
Nieuwe school
In augustus j.l. is begonnen met de bouw van een nieuwe
basisschool in Kensere. Na de bouw van een kleuterschooltje met drie lokalen in 2005 moest de basisschool
worden afgebouwd met een lagere school met zes lokalen, een kantoor en een opslagruimte. Rotaryclub Horst,
Sevenum, Maasdorpen bracht hiervoor geld bijeen dat
verdubbeld werd door Impulsis. Alwéér een uitgelezen
mogelijkheid om de nieuwe bouwmethode te gebruiken.
Voor de school zijn zo’n 18000 stenen nodig. Hans Teeuwen heeft in augustus samen met Abdul de fundering
uitgezet en het startsein gegeven voor het graven daarvan. Daarnaast heeft Hans o.a. het hout- en timmerwerk
aanbesteed en andere voorbereidende werkzaamheden
verricht.
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Dit maakte het voor Jan Verhoef in september/oktober
mogelijk om de productie van stenen en de start van de
bouw te begeleiden. Jan trof bij aankomst een perfecte
fundering aan, waarmee het project op schema lag. Hij
selecteerde een drietal metselaars die de nieuwe bouwmethode van Abdul zullen leren.
De productie van stenen werd gestart maar liep helaas
vertraging op, alweer door langdurige regenperiodes.
Hierdoor is de aarde die gebruikt wordt in de stenen, te
nat om snel te kunnen zeven, hetgeen nodig is om voorwerpen groter dan 6 mm eruit te halen. Jan heeft daarnaast een onderhoudsprogramma opgesteld voor de apparatuur en dit goed doorgesproken en geoefend met
Fundering van de nieuwe school in Kensere
Abdul. Inmiddels is het alweer enige tijd droog in Ghana
en draait de stenenproductie op volle toeren. Het stapelen van de stenen (‘de bouw’) start nog deze maand. Het
is de bedoeling de school in februari 2009 op te leveren.

TOEKOMSTPLANNEN : In de toekomstplannen staat de verder ontwikkeling van de nieuwe bouwmethode
centraal. TRO-TRO streeft ernaar dat de bouwmethode meer gebruikt gaat worden en actief kan concurreren
met de bestaande, duurdere bouwmethodes waarbij cement gebruikt wordt. Stenen woningen worden dan bereikbaar voor meer mensen.
De gedachten gaan uit naar het opzetten van een steenfabriekje waarin ook gedurende regentijd stenen geproduceerd kunnen worden, waar metselaars en aannemers getraind worden in het produceren en het bouwen
met de nieuwe stenen, waar kleine demonstratie bouwprojecten te zien zijn en van waaruit Habitechapparatuur verkocht kan gaan worden. Het fabriekje fungeert dan als een zogenaamde business–incubator
(bedrijfjes-couveuse). Aan professor Bernard hebben we gevraagd hiervoor een businessplan op te stellen. Een
andere mogelijkheid waaraan gedacht wordt is het bouwen van een vocational-training centre (vakschool, ambachtsschool) met de Habitech-methode, waar junior-secondary schoolverlaters (meisjes en jongens) een vak
kunnen leren (o.a. natuurlijk bouwen met de nieuwe methode). In het Asutifi district waar Hwidiem in ligt, is
behoefte aan zo’n school want een dergelijke vocational school is er nog niet. Verschillende dorpen hebben aan
TRO-TRO gevraagd zo’n school in hun dorp te bouwen. Dit brengt werkgelegenheid én het is voordelig voor de
eigen jeugd, die thuis kan blijven wonen. In januari 2009 zal met de lokale districtsoverheid gesproken worden
over hun beleid en planning hieromtrent. Afhankelijk hiervan zal TRO-TRO haar plannen verder ontwikkelen.
Interessant aspect aan dit laatste bouwproject is dat het modulair aangepakt kan worden, verschillende onderdelen van de vocational school (lokalen, kantoor, slaapgelegenheid, etc). kunnen namelijk apart van elkaar
(ook in tijd) gebouwd worden.
ZONNEPANELEN VOOR WATERVOORZIENING
Een aantal jaren geleden heeft onze stichting in samenwerking met PICOSOL in het dorpje Twabidi een waterleidingsysteem aangelegd met behulp van zonne-energie. In het nabijgelegen Owusukrom bleef dit niet onopgemerkt; men wilde ook graag een dergelijke waterleiding. Want voor water zijn de dorpelingen aangewezen op
bron op een paar honderd meter afstand heuvelaf van het dorp. Vrouwen en vaak ook kinderen moeten voor
elke emmer een heel eind lopen om water te scheppen, dat ook nog eens vervuild is, met alle risico’s voor o.a.
cholera. Dus vroeg men hulp aan TRO-TRO. Natuurlijk moest deze aanvraag voldoen aan onze gebruikelijke
voorwaarden, zoals de afspraak dat de inwoners zelf ongeschoolde arbeid
leveren en dat het project de gehele gemeenschap dient. Via PICOSOL
hebben wij een aantal gebruikte, goed werkende, zonnepanelen gekregen
van ENECO, een energiemaatschappij met duurzaamheid hoog in het vaandel. Deze gift hebben we natuurlijk dankbaar aanvaard. Bij een bron nabij
Owusukrom wordt een afgesloten waterreservoir gebouwd. Daarin wordt
een pomp gehangen, die op zonne-energie (via de ENECO-panelen) het water oppompt naar een kunststof watertank op een hoger gelegen plek in het
dorp. En van daaruit loopt er een waterleiding naar een centraal tappunt in
Waterhalen in Owusukrom
het dorp waar men water kan tappen.
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ZONNEPANELEN VOOR WATERVOORZIENING (vervolg)
Zo hoeven de inwoners niet langer van en naar de bron te lopen en blijft het water zuiver. Een enorme vooruitgang dus. Zowel TRO-TRO als PICOSOL zullen een vrijwilliger sturen om het project te begeleiden, die ondermeer een onderhoudsplan gaan maken. Door een klein bedrag te vragen voor het water kan het onderhoud door
de gemeenschap zelf gefinancierd worden. Ook zal er een beheerder uit het dorp worden aangesteld. Zo wordt
de eigen verantwoordelijkheid bevordert en de afhankelijkheid van onze giften aanzienlijk minder. De zonnepanelen zijn onderweg naar Ghana en het project kan dus binnenkort van start.

G E V R A A G D !

Wij zouden nog graag een tweede laptop willen hebben, namelijk voor Thomas Donkor, onze
belangrijkste contactpersoon in Ghana. Het maakt de verslaglegging en de communicatie veel
beter als Thomas die niet meer op de computer van het Internetcafé in Goasa hoeft te maken, maar dat thuis kan doen. Hebt u een laptop beschikbaar, neem dan even contact op met
één van de bestuursleden of stuur een mailtje via de website. Bij voorbaat dank!
Verder zoeken wij nog voor twee schoolkinderen sponsoring. De alleenstaande moeders van
twee meisjes, Awoja Tiwaa en Hamdaratu Abubakar, kunnen het schoolgeld voor hen niet
meer opbrengen. Awoja gaat nog naar de primary (lagere) school en Hamdaratu wil graag
naar de secondary (middelbare) school). Beide meisjes doen het op hun huidige school erg
goed. De bijdrage voor de lagere school is € 125,= per schooljaar en voor de middelbare
school € 180,= per schooljaar.
Hebt u belangstelling of vragen, neem dan s.v.p. contact op met één van de bestuursleden.
TRO-TRO NIEUWSFLITS

PALMOLIEPLANTAGE

Op dit moment leest u de uitgebreide, halfjaarlijkse nieuwsbrief, vol met informatie
over ons werk van de afgelopen zes maanden.
Wilt u regelmatiger op de hoogte blijven van
alle ontwikkelingen van TRO-TRO in Nederland en in Ghana?

Op de palmolieplantage wordt op dit moment erg
hard gewerkt om de laatste jonge palmoliebomen
te planten, voordat de droge tijd begint. Met de
hand wordt het olifantengras - een soort onkruid
dat daar overal groeit - verwijderd, waarna vervolgens de tractor de grond omploegt.

Dat kan vanaf nu door u in te schrijven voor
de digitale NIEUWSFLITS. Iedere 6-8
weken zullen wij u via een mail op de hoogte
brengen van het laatste nieuws. Inschrijven
kan heel gemakkelijk via onze website

www.trotro.nl

en via de menukeuzeknop
“inschrijven nieuwsflits” op die website.
Wij zullen u niet bestoken met andere mails.
Uiteraard kunt u zich op elk gewenst moment
weer uitschrijven, maar wij hopen natuurlijk
dat u onze NIEUWSFLITS op prijs gaat
stellen.
Dus graag tot ziens bij onze NIEUWSFLITS!

Naast het werk op de plantage zal onze counterpart Thomas Donkor ook de boekhouding gaan verzorgen.
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STICHTING TRO-TRO

EEN TIP . . . . .

Doelstelling

Gooi deze nieuwsbrief niet weg! Geef hem

De stichting, die in 1989 werd opgericht, heeft als
doelstelling het ondersteunen van activiteiten in
Ghana, die het onderwijs, de gezondheidszorg en
de sociaal-economische ontwikkeling bevorderen.

na lezing door aan iemand, die ook geïnte-

Bestuur en werkwijze
Het bestuur bestaat uit 5 vrijwilligers. De meeste
zijn korte of langere tijd in Ghana geweest en
daardoor bekend met de locale situatie. De voorzitter van de stichting, die 4 jaar als tropenarts in
Ghana heeft gewerkt, is in 1991 geïnstalleerd als
lid van de traditionele dorpsraad van Hwidiem, een
dorp dat in het werkgebied van de stichting ligt.
Hij is er tevens benoemd tot voorzitter van de
dorpsontwikkelingscommissie.
Jaarlijks brengt ten minste 1 bestuurslid – in eigen vrije tijd en op eigen kosten – een bezoek aan
Ghana. Dan wordt met name het werkgebied bezocht teneinde gerealiseerde, lopende en nieuwe
projecten te inspecteren en te bespreken. De lijnen naar de doelgroep zijn daarom erg kort; er
zijn directe, persoonlijke contacten met de inwoners van het gebied, zonder tussenkomst van allerlei officiële instanties. Daar waar mogelijk en nodig wordt er wel met deze instanties samengewerkt.

resseerd kan zijn of leg hem in een druk
bezochte ruimte. Bij voorbaat dank voor uw
moeite.
BESTUUR
*

Maurits Verhagen, voorzitter

*

Martin Kloet, secretaris

*

Bram van Nieuwenhuijzen, penningmeester

*

Jan Verhoef, best.lid Technische Zaken

*

Alexandra Costantini, best. lid P.R.-zaken

*

Daan Sperling, best.lid

*

Chris Viallé, redacteur Nieuwsbrief

*

Henri Audier, redacteur Nieuwsbrief

Belangstellenden kunnen een informatiefolder over
onze stichting aanvragen bij ons bestuurslid,
Alexandra Costantini.
TENSLOTTE . . . .

Stichting TRO-TRO is erkend als instelling die het
algemeen nut dient en staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nr. 41130925.
TRO-TRO is sinds januari 2007 in Ghana als officiële Non Gouvernementele Organisatie (NGO)
geregistreerd.
Wilt u meer weten over onze stichting, bezoek dan
ook eens onze website www.trotro.nl. Daar kunt u
over onze lopende en nieuwe projecten het een en
ander lezen en onze vorige nieuwsbrieven nog eens
naslaan. Ook kunt u zien hoe u met ons in contact
kunt komen en hoe u donateur kunt worden.

Indien u TRO-TRO financieel wilt steunen, dan kan dat door
overmaking van uw eenmalige of jaarlijkse donatie op onze
girorekening 185289 t.n.v. TRO-TRO. Wij zullen u daar zeer
erkentelijk voor zijn en verzekeren u dat wij er een zinvolle
bestemming aan geven. Mocht u overwegen om gedurende
meerdere jaren (tenminste vijf) een gift te doen - we spreken dan van een periodieke gift - dan kunnen wij u informeren over de wijze waarop u dat het beste kunt regelen. Het
laten vastleggen in een notariële akte geeft een volledige
aftrekbaarheid. Door de Belastingdienst is onze stichting
inmiddels aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI): deze beslissing is gebaseerd op art. 6.33 Wet
I.B. 2001 en geldt voor onbepaalde tijd. De kosten van het
opstellen van een dergelijke akte neemt TRO-TRO voor zijn
rekening. Neemt u gerust even contact op met één van de
bestuursleden.

Schrijf in op de TRO-TRO nieuwsflits!
Kijk op: www.trotro.nl

