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Afehyiapaa! Fijne feestdagen en een voorspoedig 2013
Dat wensen u bestuur en vrijwilligers van TroTro.
Terugkijkend op het alweer bijna voorbije jaar kunnen
we opnieuw constateren dat er veel gebeurd is rond
onze stichting. Zo zijn we gelukkig met de door
Exitable gemaakte website waar we vele positieve
reacties op hebben gekregen en belangstellenden nog
beter en sneller kunnen informeren over het wel en
wee van TroTro. Daarnaast zijn we alle donateurs
dankbaar voor hun betrokkenheid en giften. Want
daarmee kunnen we de projecten voortzetten, die we
al bijna 25 jaar op diverse plekken in Ghana organiseren.
U weet ‘t, iedere euro komt terecht waarvoor ie bedoeld is: onze projecten op de gebieden
van gezondheid, educatie, en werkgelegenheid. TroTro kent al jaren de weg in Ghana en kan
daardoor slagvaardig en efficiënt werken. Zo maakt TroTro echt het verschil.

Neem eens een kijkje op

In deze uitgave leest u over:
Renovatie streekschool afgerond

p.2

www.trotro.nl

Oesterzwammenteelt

p.2

En als u toch bij ons bent, kijk dan ook

De praktijkschool in Hwidiem

p.3

Bijzondere donatie via Guus Kullberg p.4
Vroedvrouw voor vroedvrouwen

OOK DEZE NIEUWSBRIEF WORDT WEER
MOGELIJK GEMAAKT
DOOR

p.4

even naar onze Facebook pagina:
http://www.facebook.com/
StichtingTroTro
En geef ons een duimpje omhoog!

Twitteren mag ook!
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Renovatie streekschool Hwidiem afgerond!

Met dank aan de financiers!

In augustus 2012 werd de renovatie van de

Het project is gefinancierd via de Vastenactie,

streekschool in Hwidiem afgerond. Het project
was in maart gestart en heeft wat vertraging opgelopen door overvloedige regenval in de maanden
juni en juli. De ruim 500 leerlingen en 14 docenten
van deze streekschool zijn het nieuwe schooljaar
echter kunnen starten met:
Stromend water in de school. In elk van de drie
blokken klaslokalen is het nu mogelijk de handen
te wassen onder stromend water, omdat de school
nu is aangesloten op de waterleiding van het dorp
en er wasbakken zijn geplaatst.
Toiletten op school. Op het terrein van de school

in samenwerking met onze vrienden Wijchen
Wereld Wijd (een initiatief van de Rooms Katholieke parochie en Protestantse gemeente in
Wijchen).
In januari 2013 zal het project weer door
TroTro vrijwilligers worden bezocht. We verwachten daarna foto’s van de resultaten van het
afgeronde project te kunnen publiceren.

Trainer oesterzwammenteelt was in
Nederland voor cursus ...

is een modern toiletgebouw neergezet, waar alle

Bernard Bempa, de man die de vrouwengroep

leerlingen en docenten gebruik van kunnen maken.

uit Hwidiem gaat leren hoe zij oesterzwammen

Nieuwe vloeren in klaslokalen en veranda’s.
De kwaliteit van de oorspronkelijke vloeren was
erg slecht en de vloeren zijn volledig vernieuwd.
Onder leiding van TroTro’s contactpersoon ter
plaatse, ‘good old’ Thomas Donkor, is het project
naar tevredenheid verlopen, al moest er wel wat

moeten kweken, was afgelopen zomer in Nederland voor een speciale opleiding die aansluit bij
de kennis en vaardigheden die hij inmiddels
heeft . Bernard is samen met Evans, een medewerker van zijn bedrijf, twee weken in
Nederlands champignon-hoofdstad Horst bij-

tegenslag verwerkt worden. Door zware regenval
tijdens het begin van de bouw van het toiletgebouw is het latrinegat helemaal volgelopen en zijn
de wanden van het deel dat in de grond ligt ingestort. Dit deel moest opnieuw opgemetseld worden, terwijl de cementen blokken grotendeels kapot waren.
Hierdoor, en vanwege de gestegen materiaalkosten, moest besloten worden de latrine van binnen
niet te betegelen maar te laten schilderen. Er was
ook geen geld meer voor aansluiting van de toiletten op het elektriciteitsnet, gelukkig is dat niet zo
heel erg, omdat het gebouwtje alleen overdag gebruikt wordt (als de school open is).

geschoold in de meest moderne inzichten rond
de teelt van paddenstoelen. TroTro’s penningmeester Bram van Nieuwenhuijzen heeft de
mannen tijdens hun verblijf in Nederland intensief begeleid.

(lees verder op pag. 3)
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Oesterzwammenteel (vervolg)

Manager voor praktijkschool vakonderwijs

Training van vrouwengroep Hwidiem in

Hwidiem bekend …..

voorjaar 2013

Bisschop Atuahene van Goaso, onze partner bij

Bram zal in januari 2013 in Ghana, samen met
Bernard Bempa de cursus voor de vrouwen voorbereiden. Daarbij zullen ook de teeltruimtes

het project Praktijkschool voor Vakonderwijs
Hwidiem heeft de in het lokale onderwijs ervaren
Benjamin Poku voorgedragen als manager van de

voor de vrouwen worden ingericht. Zoals het er

eerste projectfase.

nu naar uitziet zal een gedeelte van TroTro’s

Aanpakken van jeugdwerkloosheid

cassavemeelfabriekje in Hwidiem gebruikt kun-

De praktijkschool is bedoeld voor jongeren die na

nen worden voor teelt van de oesterzwammen.

afloop van de leerplicht de middelbare school verlaten zonder mogelijkheden om verder te stude-

De training, mogelijk gemaakt door de fietsers

ren. Of omdat daarvoor geen geld is, óf omdat zij

van de Venlose fietsclub ‘Ut Tuinhuuske’ , zal

het niveau van vervolgonderwijs niet aankunnen.

voor een belangrijk deel plaatsvinden in het be-

Op de praktijkschool leren jongeren al doende een

drijf van Bernard Bempa in Techiman. Daarna

vak volgens het zogenaamde ‘learning by doing’

zal Bernard de vrouwen een jaar lang begeleiden

concept. Een dergelijke school ontbreekt in de

bij de teelt in Hwidiem. Er is overeengekomen

wijde omtrek van Hwidiem en er is door de econo-

dat hij daarvoor geregeld naar Hwidiem komt.

mische groei in Ghana een grote behoefte aan

De vrouwen willen graag van start …

vaklieden. De lokale bevolking omarmt dan ook het

Omdat de verkoop van paddenstoelen voor de
vrouwen in Hwidiem een aantrekkelijk bedrag
kan opleveren staan zij te popelen om met hun
opleiding te kunnen starten. De afgelopen maanden is een paar keer naar Nederland gebeld met
de vraag of de of de training daadwerkelijk in
2013 van start kan gaan. Het ziet ernaar uit dat

project en stelde meteen grond beschikbaar. Voor
TroTro is behalve het aanpakken van het grote
probleem van jeugdwerkloosheid ook een kans om
de Habitech bouwmethode breder te verspreiden.
De bouwmethode wordt onderdeel van het curriculum voor het vak bouwkunde. ‘Learning by doing’
zullen de leerlingen zelf een groot deel van de

dit gaat dat lukken, we houden u via website en

school met de Habitech methode gaan bouwen.

nieuwsbrief natuurlijk op de hoogte!

TroTro gaat fondsen werven ….
Samen met de Bisschop is een projectplan gemaakt, het project wordt in fases uitgevoerd. De
voordracht van een manager voor de eerste fase is
voor TroTro het startsein voor de fondswerving.
Zonder financiën kan het project immers niet écht
van start. Een commissie van vrijwilligers ontwikkelt een strategie voor de fondswerving. Bij enkele organisaties zijn inmiddels verzoeken om financiële steun ingediend.

Als u wilt helpen, neem dan contact op met
Margo Niestadt via margo.niestadt@upcmail.nl of
Andrea Drost via a.p.drost@live.nl

4

TROTRO NIEUWS 26
Vroedvrouw voor vroedvrouwen

Pensionering Guus Kullberg levert

Manon Linders, actief lid van Wijchen Wereld-

TroTro 7000 euro op!

Wijd en zelf vroedvrouw, heeft geld en goederen

Recent ging TroTro-donateur van het eerste uur,

verzameld die ze heeft gedoneerd aan de drie

Guus Kullberg, met pensioen. Voor zijn

TroTro kraamkliniekjes in Twabidi, Kensere en

afscheidsreceptie vroeg hij de uitgenodigde

Sawla. Manon bezocht deze kliniekjes zelf tij-

gasten in plaats van een cadeau om een gift voor

dens een reis door Ghana in 2010 en vond dat

TroTro. Aan Guus’ oproep werd ruimhartig

haar collega’s wel wat steun konden gebruiken.

gehoor gegeven door zijn gasten, maar ook Guus’

Wij danken Manon voor haar inzet en

werkgever deed een forse duit in het zakje.

enthousiasme!

Zo werd uiteindelijk het bedrag van 7000 euro

Op de foto vroedvrouwen Augustina en Manon.

opgehaald!

Kijk op onze website voor meer informatie.

Een fantastisch resultaat, waarvoor wij alle gulle gevers én natuurlijk Guus Kullberg heel erg

Volg ons op

dankbaar zijn! Het doel van deze donatie zal nog
in overleg met Guus worden bepaald.

Over STICHTING TroTro
De stichting, die in 1989 werd opgericht, heeft als doelstelling het ondersteunen van activiteiten, die
het onderwijs, de gezondheidszorg en de sociaaleconomische ontwikkeling in Ghana bevorderen. Voor
meer info over bestuur en werkwijze kunt u terecht op www.trotro.nl
Op de website vindt u ook nieuws en andere wetenswaardigheden. Zelfs kunt u zich abonneren op onze elektronische nieuwsflits, zodat u op de hoogte blijft van alle wel en wee van TroTro.
Stichting TroTro is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41130925 en is door de Nederlandse belastingdienst erkend als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI). In Ghana is
TroTro als officiële Non Gouvernementele Organisatie (NGO) geregistreerd.
U kunt TroTro financieel steunen door overmaking van uw eenmalige of jaarlijkse donatie op onze
bankrekening 185289 t.n.v. Stichting TroTro. Mocht u overwegen om gedurende meerdere jaren een
zogenaamde periodieke gift te doen dan kunnen wij u informeren hoe u dat het beste kunt regelen.
Het laten vastleggen in een notariële akte geeft een drempelloze fiscale aftrekbaarheid.

