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Beste lezer,

Ook al is er op dit moment geen hot news uit de gebieden waar we actief zijn, er is toch nog genoeg te melden voor deze Nieuwsbrief, de 20e alweer. Zo kunt u lezen over een onverwachte
ontmoeting met een vroedvrouw en dat het pad van een organisatie als de onze lang niet altijd
over rozen gaat. We laten weer een van onze vele vrijwilligers aan het woord en we komen nog
even terug op een aantal projecten en hun huidige status. Gelukkig blijkt onze aanpak ook aan te
slaan bij heel verschillende mensen, die over TroTro horen en spontaan hun spaarpot legen of iets
anders verzinnen, waar onze penningmeester altijd wel een goede bestemming voor weet. Ook
spraken we onlangs met Thomas Donkor, de vertrouwensman van TroTro ter plaatse. Thomas
komt eens in de 5 jaar naar ons land om met TroTro de stand van zaken door te nemen, knelpunten te benoemen en over oplossingen na te denken. Natuurlijk heeft ie ook vrije tijd gehad, waarvan ie een deel doorbracht te midden van de sportievelingen van zelfsturende fietsclub Ut Tuinhuuske, die ook dit jaar weer voor TroTro op de pedalen ging. Ontwikkelingssamenwerking komt er
volgens de eerste berichten niet goed van af bij het nieuwe kabinet. Reden te meer om TroTro een
warm hart te blijven toedragen. Want u weet ’t: iedere euro die TroTro binnenkrijgt wordt ook daadwerkelijk besteed aan het goede werk in Ghana. Veel leesplezier!
Businessman

Het is warm op het terras van onze voorzitter. Thomas Donkor
zit er op z’n gemak, hij komt hier al jaren, hij is er vertrouwd. Hij
krijgt een bakje gele vla met aardbeien. Het is snel naar binnen.
Thomas is al jaren lang de contactpersoon én vertrouwensman
van TroTro in Ghana. Hij is betrokken bij alle projecten, neemt
lokale staf aan en houdt de supervisie, regelt de inkoop van
materialen, verzorgt de administratie, en rapporteert aan het
TroTro bestuur. Hij voelt zich ‘t meest een businessman, “want”
zegt hij, “een project is een kostbare en belangrijke onderneming, waarbij veel mis kan gaan. Ik benader een project als een
onderneming waar ik verantwoordelijk voor ben. Dan is een
zakelijke benadering het beste, heb ik geleerd”. Thomas kent
alles en iedereen in Hwidiem en omgeving, hij woont er al z’n
hele leven. En alles en iedereen kent hem. “Dat scheelt een
hoop. Niemand hoeft me iets op de mouw te spelden. Daardoor
kunnen we heel efficiënt en relatief snel werken. Iedereen bij ons
onderschrijft ook het TroTro principe, dat elke euro ook echt op
de bestemde plaats komt. De laatste tijd is hij naast de dagelijkse beslommeringen vooral bezig met de door TroTro zo gewenste Practical Vocational Training Center. “Daar is nog veel te
doen. Ik ben het eens met ons bestuur dat we daar een speerpunt in onze activiteiten van moeten maken”.

Dan vertelt hij over z’n ervaringen met de
mannen van Ut Tuinhuuske, met wie hij
een paar dagen heeft meegereisd.
“Fantastisch dat ze dat elk jaar weer willen doen. Dat sponsorgeld komt op de
goeie plek, daar ben ik zelf bij. Maar dat
fietsen...dat kan ik maar beter aan hen
overlaten. Ik kan weer andere dingen!”

Practical Vocational Training Centre
Een van de speerpunten van het TroTro beleid is het zogenaamde Vocational Training Centre,
een centrum voor praktijkonderwijs, waar het motto is: leren door te doen. TroTro gelooft in
deze vorm van onderwijs, oa. omdat het vrijwel direct rendement oplevert en daardoor motiveert. Het bestuur is druk bezig geweest om een plan van aanpak voor de praktijkschool op te
stellen. Daartoe is per e-mail intensief gecorrespondeerd met de Bisschop van het diocees waar
Hwidiem onder valt, Bisschop Peter Atuahene. Geleidelijk aan worden de contouren van het
plan en de verantwoordelijkheden daarin steeds duidelijker. (ga door naar pagina 2)
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Een belangrijke voorwaarde die door de Bisschop nog moet worden ingevuld is dat er een
lokaal managementteam moet zijn voor het project. De Bisschop heeft diverse congregaties
benaderd die ervaring hebben met dergelijke scholen en daarbij positieve reacties ontvangen
op de plannen, maar helaas nog geen toezegging dat men het project op zich wil nemen. Als
we met de Bisschop overeenstemming hebben over het projectplan, het kostenplaatje en de
verdeling van de verantwoordelijkheden in het project, zal het bestuur definitief besluiten of
het zich wil inzetten om de fondsen daarvoor te gaan werven.

Vroedvrouw Veronica in
Nederland!
‘Hello, good morning, it’s Veronica. I’m in
Obdam’….

Verdubbelingsaanvraag nieuwe Maternity Clinic Noord-Ghana afgewezen….
Helaas heeft Impulsis de goed onderbouwde
aanvraag voor verdubbeling van het bijeen
gespaarde bedrag t.b.v. een nieuwe maternity clinic in Noord-Ghana afgewezen. Een teleurstellend bericht voor zowel de betrokken
vroedvrouw als voor de aanvragers (Jan Verhoef en Leontien en Jan Giezen) die de aanvraag namens TROTRO hadden opgesteld
na een intensieve voorbereiding.
Over de noodzaak van het verbeteren van
gezondheidszorg-voorzieningen in Noord
Ghana was Impulsis het met ons eens. Als
belangrijkste reden om geen subsidie te verlenen wordt aangegeven dat men daarbij ‘niet
inzet op privéklinieken maar de publieke en
semi-publieke sector wil versterken. Wij
(Impulsis) zijn van mening dat daarbij de lokale gemeenschap in de regio (inclusief lokale overheden) verantwoordelijkheid moet krijgen en nemen’.

Voor TROTRO onverwacht was de vroedvrouw van Friend’s Maternity Home, een
kliniek in Sawla in Noord Ghana die al jaren door TROTRO wordt gesteund, plotseling in Nederland. Zij kwam voor de bruiloft
van een nicht naar Nederland en bleef
daarna nog een week of twee. In die tijd
heeft zij een aantal bekenden (‘Friends’) in
Nederland bezocht, waaronder onze penningmeester en voorzitter. Een tweetal
Venlose TROTRO-donateurs die Veronica
kennen van hun reis naar Ghana in 2007
hebben onze vroedvrouw rondgeleid door
Venlo en haar o.a. in contact gebracht met
een lokale vroedvrouw. De rollen waren nu
omgedraaid, 3 jaar geleden liet Veronica
hen de markt in Hwidiem zien en nu dus
Lees verder op 3

TROTRO gelooft, zoals bekend, wél in het
particuliere initiatief van vroedvrouwen en ondersteunt dat ook.
Belangrijker voor de afwijzing is mogelijk iets
wat Bram van Nieuwenhuijzen van deskundigen in de ontwikkelingssamenwerking hoorde: ‘Zij vertelden me informeel dat alles momenteel op slot zit wat betreft de fondsen
voor additionele en aanvullende financieringen. Vooral ook de onduidelijkheid ten aanzien van ontwikkelingshulp bij de nieuwe kabinetsformatie maakt dat er nauwelijks beweging is. Dus verzoeken om verdubbelingen en
aanvulling liggen heel moeilijk’.

TroTro vroedvrouw Veronica onverwacht op de troon in Venlo
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(vervolg van 2) andersom op een zaterdagse
markt in Venlo. Het was een gezellig bezoek, waarbij het gelukkig ook nog aardig
weer was.

Scholarships
Ook in Ghana is er weer een nieuw
schooljaar van start gegaan. Voor 40 leerlingen uit het DOB-scholarship-programma
voor Senior High School én zo’n 20 particulier ‘gesponsorde’ leerlingen/studenten
op Primary School, Junior High School,
Senior High School en Universiteit zijn ook
dit keer weer de nodige ‘schoolfees’ voldaan, zodat zij hun opleiding konden vervolgen.
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Ik ben sinds 6 jaar met vervroegd pensioen,
voorheen werkte ik op de GGD in Venlo als
medisch technisch medewerker op de tuberculose afdeling. Vandaar mijn betrokkenheid
bij Tro-Tro want Maurits is daar arts tuberculosebestrijding . Door het grote enthousiasme
waarmee Maurits altijd vertelde over Ghana
werd ook onze belangstelling gewekt voor dit
land. Zo gebeurde het dat wij 6 jaar geleden
meereisden naar Ghana. Ik weet nog dat
toen ik in het vliegtuig zat op de heenweg en
al die donkere mensen om me heen zag, ik
dacht; waar ben ik nou weer aan begonnen.
Maar na 12 intensieve dagen in Ghana had ik
hetzelfde gevoel, maar dan omgekeerd: ik
had die donkere mensen in mijn hart gesloten. De blijmoedigheid, spontaniteit en eenvoud hebben op mij grote indruk gemaakt.
Op Schiphol zag ik al die blanke mensen
weer en dacht; ik wil terug……
De meeste mensen leven daar zo eenvoudig
en zijn zo blij en tevreden dat ik me soms wat
ongemakkelijk voelde met al onze luxe. Wat
ik van TroTro zo mooi vind is dat het allemaal
vrijwilligerswerk is, zodat er geen geld verloren gaat. Maar ik denk dat we ook heel kritisch moeten blijven en steeds weer naar de
juiste projecten moeten zoeken en ons daar
op moeten richten.

Rikie Vanvelzen-Klein Kranenbarg

Even voorstellen…
Mij is gevraagd om iets over mezelf te
vertellen, omdat ik als vrijwilliger ook een
klein steentje bijdraag aan TroTro. Ik
houd namelijk het adressenbestand bij en
zorg voor het verzenden van de nieuwsbrieven.
Ik ben Rikie Vanvelzen-Klein Kranenbarg,
geboren in Warnsveld (bij Zutphen). Ik
woon sinds mijn huwelijk met Arie in 1967
in Horst, Noord-Limburg. We hebben 2
kinderen en 3 kleinkinderen, de oudste is
al bijna tien en de jongsten twee en anderhalf. Alle drie meiden.

Arie is nog tweemaal teruggeweest naar
Ghana samen met Jan Verhoef (destijds bestuur TroTro, red.) en heeft daar verschillende projecten gedaan. Ook hij heeft een grote
betrokkenheid ontwikkeld voor de mensen
daar en ook voor het land zelf; het is er mooi
en politiek stabiel. Hij zou zo maar ieder jaar
terug willen om daar wat voor de mensen te
doen, maar er moeten natuurlijk wel projecten zijn.
Onze dochter Sascha verkoopt in haar winkeltje verse walnoten van haar 3 bomen en
eitjes van haar 10 kippetjes; een deel daarvan gaat in een potje voor Ghana dat ze op
de toonbank heeft staan. De recentste
nieuwsbrief legt ze er steeds weer bij.
Het zijn maar kleinigheden maar toch….het
gaat om de intentie. Ik hoop dat we met z’n
allen TroTro nog lang een warm hart zullen
toedragen!
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Over STICHTING TRO-TRO
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.
Voor meer info over bestuur en werkwijze kunt u
terecht op www.trotro.nl; hier vindt u ook nieuws
en andere wetenswaardigheden. Zelfs kunt u zich
abonneren op onze electronische nieuwsflits,
zodat u als eerste op de hoogte blijft van alle wel
en wee van Tro-Tro.
Belangstellenden kunnen via de website een informatiefolder over onze stichting aanvragen.
Stichting TRO-TRO staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nr. 41130925.
TRO-TRO is als officiële Non Gouvernementele
Organisatie (NGO) geregistreerd.
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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 haar rekening. Neemt u gerust even contact op met
één van de bestuursleden (zie www.trotro.nl)

Bijzondere donaties
Elders in deze nieuwsbrief kunt u lezen over een van onze vrijwilligers: Rikie Vanvelzen. Zij
is helemaal weg van Ghana en TroTro, haar echtgenoot Arie ook, misschien nog wel meer.
Hij maakte een video tijdens een van zijn Ghanareizen en liet die zien aan een bezoeker uit
Ierland. Deze was zo onder de indruk dat hij spontaan een fors bedrag doneerde. TroTro
dankt de gulle gever en de cineast die de aanleiding voor de gift maakte. Zo zie je maar
weer: een beeld zegt meer dan vele woorden…
We ontvingen nog een donatie van iemand die een jubileum op zijn werk vierde en de inkomsten hiervan ruimhartig aan TroTro schonk. Bedankt!

Oproep aan alle lezers!
Nieuwsbrief via de email??
Heeft u een vraag? Een suggestie voor
een artikel? Een tip? Een opmerking?
Laat het ons weten. Wij zijn blij met
elke reactie!
Mail naar henri.audier@upcmail.nl
Bedankt vast!
Kijk ook eens op onze website en wordt abonnee
op de Nieuwsflits.
Aanmelden is gemakkelijk via www. Trotro.nl

Ook al is onze sponsor Wonen Limburg
steeds weer bereid om de Nieuwsbrief te
drukken en verspreiden, liever zagen we
het geld, dat dit toch kost, naar het goede
doel gaan: de projecten in Ghana. Daarom
willen wij graag van u weten: wilt u deze
Nieuwsbrief via de post blijven ontvangen
of kunnen we volstaan met zending via uw
email adres?
Maak dit kenbaar door naar onze site te
gaan en uw voorkeur daar te noteren:
www.trotro.nl

