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Van de redactie

Tro-Tro 20 jaar!
Dit jaar bestaat stichting Tro-Tro 20 jaar en dat is een felicitatie waard! In een wereld waarin veel goede doelen weer net zo
snel verdwijnen als ze zijn gestart is 20 jaar een respectabele leeftijd. Tro-Tro behoort tot de sterken en mag trots zijn op
alles wat in die twee decennia bereikt is.
Boven de rook van Venlo, de woonstede van Tro-Tro voorzitter Maurits Verhagen (in 1989 een van de oprichters van de stichting), ligt het veilingdorp Grubbenvorst. Bekend van groenten en fruit. En champignons…
Met een man of 30 waren we te gast in de Paddestoelerij, u raadt ‘t, een
établissement waar de champignon regeert. Na een welkomstdrankje - bier
van champignons - en een bestuurlijk welkomstwoord aan allen die deze
middag waren gekomen, sommigen na een rit van 2 of 3 uur, begaf het gezelschap zich naar een hele grote koelcel. Waar normaliter de champignons
groeien, waren nu stoelen geplaatst en een projectiescherm. Maurits nam de
gasten mee op een reis langs 20 jaar Tro-Tro, de talloze projecten die gerealiseerd zijn en worden en de plannen voor de nabije en verdere toekomst.
Het prille begin, met de eerste kraamkliniek, tot het grote waterproject in
Owusukrom. De blijdschap over alles wat al bereikt is zinderde door de kille
ruimte, aangewakkerd door het enthousiasme van de voorzitter. Er is nog
ontzettend veel te doen, daarvan was ook iedereen doordrongen. Tro-Tro is
volwassen, maar nog lang niet volgroeid. De presentatie had dan ook geen
einde, maar een nieuw begin, een dankwoord van de voorzitter aan allen, en een startschot voor de volgende 20 jaar.
Op het grote scherm begon de presentatie gemaakt door Jan en Leontien Giezen. Dit echtpaar maakte een lange reis door
Ghana en bezocht de meeste Tro-Tro projecten. Van deze reis hebben ze een fotoreportage met informatieve teksten vervaardigd. Dit verslag geeft - letterlijk - een goed beeld van de huidige stand van zaken in de werkgebieden van Tro-Tro. Voor
sommige aanwezigen een feest van herkenning, voor anderen een aansporing om snel (terug) te gaan naar dit fascinerende
land. Het actieve echtpaar heeft ook een gedichtenbundel met fraaie tekeningen in productie, waarvan de opbrengst ten goede komt aan Tro-Tro. Over dit bijzondere project leest u in deze Nieuwsbrief meer.
Inmiddels waren de tafels gedekt en kon begonnen worden aan de dégustation de champignons, een cavalcade aan gerechten
waarin de champignon centraal staat. Mocht u om een paddestoelen-recept verlegen zitten, surf maar eens naar
www.depaddestoelerij.com
Er werd kennis gemaakt, gelachen, genetwerkt, getipt, geadviseerd maar vooral: genoten. Vol met nieuwe indrukken en ideeen gingen bestuur en vrijwilligers weer in alle windrichtingen naar huis, allen voorzien van een kopie van de presentatie van
echtpaar Giezen..

Hé, is ‘t al december?

Voorzitter Maurits Verhagen geflankeerd door Leontien en
Jan Giezen tijdens de presentatie van de dichtbundel
“Intimiteit in de ruimte” waarover meer op pagina 3

Nee, al ontvangt u nu wel de Tro-Tro Nieuwsbrief die
gewoonlijk in december verschijnt. Omdat de mensen
van Tro-Tro zo enorm actief zijn is er ook veel te vertellen. En dan is 2 x per jaar te weinig om u echt bij de
ontwikkelingen te kunnen betrekken. Vandaar dat het
bestuur heeft besloten de verschijningsfrequentie te
verdubbelen, dwz 4 x per jaar. Dit is alleen mogelijk
dankzij de steun van Wonen Limburg. Bestuur en
medewerkers zijn dan ook dankbaar dat ze alle wel en
wee van de jubilerende stichting onder uw aandacht
kunnen brengen. En we wensen u veel leesplezier!
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“Ik heb mij nog nooit zo welkom gevoeld
als in Ghana”
Dat zei Laurens Princen toen hij 5 jaar geleden voor het eerst Ghana bezocht.
“Ik ben in aanraking gekomen met het ontwikkelingswerk in Ghana via forensisch
arts Maurits Verhagen, met wie ik bij de Technische Recherche jarenlang heb samengewerkt”, zegt Laurens. “Midden jaren tachtig werkte Maurits voor het toenmalige Memisa ook als arts in Ghana. Twintig jaar geleden heeft hij TROTRO opgericht,
een stichting die zich inzet voor het bevorderen van de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociaal-economische ontwikkeling in Ghana. Door de verhalen van Maurits ben ikzelf gaandeweg ook heel enthousiast geworden en was ik benieuwd hoe
de mensen daar leefden. Daarom ben ik in 2004 gedurende een maand naar Ghana
gegaan om mee te helpen bij de bouw van een school.”

“Schoon drinkwater in Ghana is van levensbelang”

Gastvrijheid
“De lokale bewoners steken ook zelf de handen
uit de mouwen, bijvoorbeeld bij het graven van de
sleuven en het metselen van de funderingen waarop de opslagtanks worden geplaatst. Dat is heel
belangrijk, omdat de mensen in het dorp het gevoel
moeten krijgen dat het hún project is. Om de toekomst van de drinkwaterleiding te verzekeren, leiden we iemand op die het systeem gaat onderhouden. Ook betaalt elke inwoner een kleine
maandelijkse bijdrage.” Al bij zijn eerste bezoek
aan Ghana werd Laurens diep geraakt door de
grenzeloze gastvrijheid van de Afrikanen. “Die
mensen hebben eigenlijk niks, maar willen toch
alles met je delen. Ik heb mij dan ook nog nooit
ergens zo welkom gevoeld als in Ghana!”

Schoon drinkwater is in Nederland de gewoonste zaak van de wereld. Maar in
veel Afrikaanse landen komt er geen druppel uit de kraan, met als gevolg veel
De vorderingen van het project zijn te volgen via
ziekte en kindersterfte. Een schrijnend probleem waarmee ook het Ghanese
dorp Owusukrom/Kwabena Gyan kampt. Laurens Princen, chef in de basiseen- www.tro-tro.hyves.nl en www.trotro.nl.
heid Echt-Susteren/Roerdalen, is momenteel geheel belangeloos voor anderhalve maand in Ghana voor de uitvoering van een drinkwaterproject.
Financiële adoptie
Laurens was zo onder de indruk van zijn eerste bezoek aan Afrika dat hij besloot om
via de stichting TROTRO een meisje in Ghana financieel te adopteren. De inmiddels éénentwintigjarige Zeinab Halidu studeert op kosten van het gezin Princen,
zodat ze in haar eigen land een toekomst kan opbouwen. “Het is een fijn idee dat je
op deze manier iets kunt doen voor de medemens. Dat laatste is ook mede de reden
dat ik bij de politie werk”, zegt Laurens die zijn maatschappelijke betrokkenheid ook
kwijt kan in het ontwikkelingswerk. Tot eind oktober verblijft hij op eigen kosten in
Ghana waar hij een drinkwaterproject leidt voor Owusukrom/Kwabena Gyan. “Even
buiten dit dorpje van achthonderd inwoners gaan we water uit een put omhoog pompen. De pomp wordt aangedreven met zonnepanelen. Vanuit de put leggen we een
waterleiding aan naar twee grote opslagtanks in het dorp, waar de dorpsbewoners
schoon drinkwater kunnen tappen. Dat laatste is van levensbelang voor de volksgezondheid. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoren, inzamelacties
(zoals die van Ut Tuinhuuske, red.) en een subsidie uit het Programma Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten van de Nationale Commissie voor internationale
samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). Dit programma is tot stand
gekomen met financiering van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.”

Laurens Princen

Volgende keer in de Tro-Tro Nieuwsbrief: gesprekken met Huub Peters en
Christel Hennen, nieuws over Reizen naar Ghana en naWSFLITS!
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Even voorstellen…
Elders in deze Nieuwsbrief kon u al lezen over
het schoon drinkwater project waarvoor Laurens
Princen momenteel in Ghana verblijft. Laurens is
niet alleen. Ook bestuurslid Technische Zaken,
Jan Verhoef, is meegereisd. En 3 nieuwe vrijwilligers van Tro-Tro. Ze stellen zichzelf even
voor….
Jeanette de Olde: ’Ik ben getrouwd, heb twee kinderen en werk
als coupeuse bij een modeontwerper. Ik wil graag concreet iets
doen voor de mensen in Ghana. Het is voor mij de eerste keer
dat ik meewerk aan een project, ik verheug mij hierop”.

En omdat we u alles maar dan ook alles willen vertellen….de Hyves
site van het schoon drinkwater project meldt zojuist dat de installatie
is opgeleverd en de lokale mensen geïnstrueerd. De hiernaast geïntroduceerde Jannie schrijft het zo:

Dinsdagmorgen zijn Jeanette, Theo en Jannie Schuurman
teruggekomen van het project in Ghana.
Vrijdag zijn de tanks geplaatst en de koppelingen aangesloten. Na het weekend worden de zonnepanelen geplaatst.
De bevolking heeft enthousiast meegeholpen. Met hen, Jan
en Lau hebben we een mooie tijd gehad in Ghana.
En natuurlijk zijn er foto’s gemaakt. Hieronder zien we een wel
heel trotse Tro-Tro delegatie!

Jannie Boxum: ” Ik ben getrouwd, heb drie kinderen en heb met
mijn man een melkveebedrijf. Dit is mijn vijfde project, drie
keer was ik in Bolivia en één keer in Kenia. Ik hoop steeds meer
ervaring op te doen en zo steeds meer betrokken te raken bij de
ontwikkeling van een project”.
Theo Schuurman: ” Ik ben getrouwd, heb drie kinderen en werk
als jachtschilder bij een scheepswerf die luxe zeejachten bouwt.
Mijn motivatie is om daadwerkelijk iets voor de mensen te betekenen, en om te ondervinden hoe goed wij het hier hebben.
Door de verhalen van Jannie werd ik elke keer weer enthousiast, maar durfde nooit de stap te maken. Op een bepaald moment merk je dat je van jezelf “moet”en denk je: het is nu of
nooit. Ik heb er veel zin in en hoop dat er een vervolg komt. We
hebben al lang het plan om als broer en zussen een reis te maken, met dit project komt deze wens uit”.

Even voorstellen….
Tro-Tro vrijwilliger Christel Hennen (verantwoordelijk voor
de administratie van sponsoring van individuele schoolkinderen) heeft op 27 september jl. het leven geschonken aan
Janne, 8 pond, zusje van Joris, dochter van Stefan.

Intimiteit

Wij wensen het jonge gezin alle voorspoed en geluk!

In

Bestuur Stichting Tro-Tro

De
Ruimte

Intimiteit in de ruimte
Tijdens de jubileumviering in Grubbenvorst trakteerde het echtpaar Jan en Leontien Giezen de
aanwezigen op een beeldverslag van hun reis door Ghana; allen kregen een dvd mee om thuis
nog eens na te genieten van al die mooie beelden. Jan en Leontien maken ook deel uit van het
kunstenaarscollectief MooiePlatenMakers (www.mooieplatenmakers.nl) en zij brengen een
dichtbundel uit van dichteres Berthe Zwama, getiteld “Initimiteit in de ruimte”.
Belangrijke thema’s zijn: seizoenen, levensloop, levenskracht. Berthe Zwama verbindt hierin binnen- en buitenwereld in toegankelijke, sobere taal, ritmisch, met heldere beelden.

De bundel is geïllustreerd met zwart-wittekeningen van Jan Giezen en een afbeelding van
een schilderij van Dick Oostra.
De in linnen gebonden gedichtenbundel omvat 54 pagina’s en heeft de
cm x 20,5 cm.
De bundel komt in november 2009 uit en gaat 15,- kosten.
En het mooiste van alles: de opbrengst komt in zijn geheel ten goede
aan Tro-Tro!
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Hou de website van Tro-Tro in de gaten
(www.trotro.nl) om te kijken hoe u aan
deze fraaie bundel kunt komen. Voor
uzelf of als cadeau voor een familielid,
vriend of vriendin, collega of buurman!
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EEN TIP . . . . .

STICHTING TRO-TRO

Gooi deze nieuwsbrief niet weg! Geef hem
na lezing door aan iemand, die ook geïnte-

Doelstelling

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

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.

moeite!

ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
* Maurits Verhagen, voorzitter

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.

e-mail: nana@wish.net

* Martin Kloet, secretaris
e-mail: mjkloet@xs4all.nl

* Bram van Nieuwenhuijzen, penningmeester
e-mail: a.nieuwenhuijzen@planet.nl

* Jan Verhoef, bestuurslid Technische Zaken

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.

e-mail: jan.c.verhoef@hetnet.nl

*

Alexandra Costantini, bestuurslid P.R.-zaken
e-mail: alexandra@costantini.nl

*

Daan Sperling, bestuurslid
e.mail: d.sperling@planet.nl

* Henri Audier, redacteur TRO-TRO Nieuws
e-mail: henri.audier@upcmail.nl

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.

Indien u TRO-TRO financieel wilt steunen, dan kan dat
door overmaking van uw eenmalige of jaarlijkse donatie op
onze ING Postbankrekening 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 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.

TRO-TRO is sinds jaar en dag ook 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.
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