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Van kansloos naar kansrijk …..
Mohamed Yakubu uit Hwidiem, studeerde eind 2012
af aan de universiteit van Kumasi. Hij studeerde
‘political science’ en vervult momenteel zijn ‘National
Service’, een verplichting die iedere HBO- en universitaire student aan de Ghanese overheid heeft, gedurende het eerste jaar na het afstuderen. Mohamed
kreeg op de kleuterleeftijd polio (kinderverlamming),
waarbij zijn beide benen verlamd raakten. Zijn ouders
overleden nog voordat hij naar de basisschool kon
gaan. Vanwege ontoereikende medische zorg en onwetendheid werden Mohamed’s verlamde benen niet geoefend, waardoor zijn knieën en enkels verstijfden in
gebogen stand. Een oom zorgde dat Mohamed wel
naar school kon gaan en al gauw bleek hij over een
goed stel hersens te beschikken. In 2005, hij was
toen 18 jaar en zat in de 2 e klas van de middelbare
school (Senior High School) in Hwidiem, vroeg Mohamed TroTro om financiële steun om zijn opleiding
te kunnen afmaken. De overheid verhoogde de verplichte bijdrage voor scholing en de familie had
geen geld om dit voor hem te betalen. Mohamed verplaatste zich destijds zittend op een plankje met
wielen.
TroTro zocht en vond gelukkig vrijwel onmiddellijk een ‘sponsor’ voor deze talentvolle jongeman.
Eerst een operatieve ingreep om zelfstandig te kunnen lopen.
In overleg met polio-specialisten in een nabijgelegen ziekenhuis werd prioriteit gegeven aan het operatief opheffen van de verstijvingen in de beengewrichten met aansluitend een revalidatietraject om
(met krukken) te leren lopen. De sponsor betaalde voor de operaties, het ziekenhuisverblijf en de
revalidatie. Het hele traject duurde een jaar, maar hierna kon Mohamed zich zelfstandig rechtop
voortbewegen met krukken.
Daarna de middelbare school afgemaakt en naar de universiteit…
Meteen na de revalidatie hervatte Mohamed zijn middelbare schoolopleiding. In 2008 rondde hij die
opleiding met goed gevolg af. De resultaten waren zo goed dat hij rechtstreeks werd toegelaten tot
de universiteit, waar hij de vierjarige studie ‘politieke wetenschappen’ in één ruk afrondde.
Onafhankelijk en zelfstandig!
TroTro is trots op Mohamed, die zich inmiddels ontwikkeld heeft

In deze uitgave leest u over:

tot een trotse, onafhankelijke en zelfstandige jongeman die nu een

Voortgang praktijk-

volgende fase van zijn leven kan starten. Na de National Service zal

school Hwidiem

hij een baan zoeken en proberen een Master-opleiding ernaast te
doen. Mohamed is nu een rolmodel voor scholieren in Hwidiem!

Januari-reis 2013
Bijzondere giften
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Van de voorzitter ….

Jong geleerd…

In dit nummer leest u veel over

Het verhaal van Mohamed—zie voorpagina—staat

onderwijs, maar zoals u weet

niet op zichzelf. Onderwijs is voor de ontwikkeling

doet TroTro meer dan dat.

van een land van enorm belang, kijk maar naar ons

Ook op het gebied van gezondheidszorg en werk-

eigen land, waar het onderwijs op vele fronten

gelegenheid zitten we niet stil. Zo is onze penning-

onder druk staat en waar studenten de gevolgen

meester momenteel in Ghana om de opleiding voor

van de crisis steeds meer aan den lijve ondervin-

het telen van oesterzwammen te organiseren. In

den. In Ghana is het toch wat anders. Je diploma

de volgende nieuwsbrief hopen wij u te kunnen

halen onder vaak barre omstandigheden, zonder

melden hoe dit is verlopen. Daarnaast zijn onze

noemenswaardige steun van je naasten (omdat die

trouwe sponsors, de fietsers van ' Ut Tuinhuuske',

er niet zijn of al zorgen genoeg hebben), eigenlijk

alweer in training voor hun jaarlijkse sponsortocht,

alleen uit pure wilskracht en geloof in een betere

waarmee zij o.a. de verdere revalidatie van polio-

toekomst, dat is een zware opgave. En TroTro

patiëntje Emmanuella, inclusief een nieuwe rolstoel

steunt studenten die uit dit speciale hout gesne-

willen gaan bekostigen. Dit keer fietsen ze van

den zijn. En die steun resulteert meestal in suc-

Venlo naar Luxemburg en terug. De tocht wordt

ces. Of het nu om de basisschool gaat of de mid-

feestelijk afgesloten in het centrum van Venlo met

delbare of zelfs hoger onderwijs, TroTro is overal

het benefietsfestival! Lokale muziekgroepen tre-

aanwezig en zit er bovenop, vooral dankzij de toe-

den gratis op voor ons ' goede doel'. Verder is

gewijde mensen van de ‘ scholarship committee’ in

TroTro gevraagd om een actieve bijdrage te leve-

Hwidiem: Nana Twie en Monica Bonsu. Ook tijdens

ren aan het Wereldpaviljoen, waarin Nicaragua en

de jongste reis van afgelopen januari werden de

Ghana worden nagebouwd. Het wordt een eigen-

Nederlandse bezoekers voorgesteld aan een aan-

tijds centrum met digitale games, workshops, mu-

tal ambitieuze studenten voor wie financiële on-

ziek, etc. De bedoeling is dat bezoekers, waaron-

dersteuning onontbeerlijk is. En ook nu weer her-

der schoolkinderen, zich kunnen onderdompelen in

kenden onze gasten de noodzaak om te helpen

andere culturen en zodoende bagage krijgen voor

maar dan heel gericht, oog-in-oog met de student.

een actief wereldburgerschap. Het Ghanadeel is
afkomstig uit het Afrikacentrum Cadier en Keer,
dat onlangs moest sluiten. Het museale deel gaat
naar het Missiehuis en het Wereldpaviljoen krijgt
de bekende Ghanamarkt. Het centrum krijgt onderdak in het Missiehuis in Steyl en hoopt begin
2014 zijn deuren te openen. Een zinvol initiatief,
waaraan TroTro graag een bijdrage levert…..
Tenslotte wijs ik u nog graag op onze rubriek ' Bijzonder donaties en giften' op de achterzijde van
deze nieuwsbrief. Opnieuw zijn wij verblijd met
donaties uit onverwachte hoek, waarmee wij in
Ghana natuurlijk ons voordeel gaan doen!

Zoals Hilde,
die besloten
heeft om
Linda te
sponsoren.
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Vocational Training Centre

Vrijwilliger aan het woord

Tijdens onze reis in januari hebben we uitgebreid

Margo Niestadt (52) is een van de projectleiders

overlegd met Bisschop Peter Atuahene van het

fondsenwerving voor het Vocational Training In-

Goaso diocese over de voortgang rond het

stitute. Zij was een van de TroTro-vrijwilligers

Vocational Training Centre, een nieuwe school in

die in januari jl. de projecten weer bezochten.

Hwidiem die een school moet worden waar leerlingen praktische vaardigheden leren door te
doen. (‘learning by doing’) De Bisschop blijft enthousiast over het project. 'The Holy Cross Brothers' hebben mondeling akkoord gegeven het
project te gaan managen als de 1e fase achter de
rug is. We hebben het Vocational Training Centre
van de Filipijnse nonnen in Goaso bezocht (foto);
het is duidelijk verder dan vorig jaar en zag er
goed uit. Het stuk land voor de school in Hwidiem
is al eerder kadastraal vastgelegd. De boeren op
het land zijn akkoord met de officieel getaxeerde compensatiekosten. We zijn nu druk bezig met
het werven van fondsen om de eerste concrete

Margo met vroedvrouw Veronica (rechts)

stappen te kunnen gaan zetten. Dit is voor ons

“Het was voor mij de tweede keer in Ghana” ver-

een groot project waar veel geld voor nodig is.

telt de gedreven ondernemer, die zich in het da-

Welbesteed geld, daarvan zijn we vast overtuigd.

gelijks leven bezig houdt met allerlei projecten in

De vraag naar goede handwerklieden groeit ge-

de maatschappelijke sectoren, speciaal belangen-

staag, en ook dat is weer een motivatie voor de

behartiging voor senioren. “Natuurlijk let ik daar

aspirant leerlingen. Er is werk voor vaklieden in

ook op, de Ghanese senioren , hoe ze in de maat-

overvloed, nu en in de toekomst! Dat is waarom we

schappij staan, welke verschillen er zijn met onze

werkloze, vroegtijdige schoolverlaters deze kans

maatschappij. Nou, dat is niet gering. Wat heb-

willen geven!

ben wij het goed hier zeg. En daar mogen anderen

Help TroTro nog meer ambitieuze jongeren op

van mee profiteren. Dat spreekt me ook zo aan in

weg te helpen! Zie u mogelijkheden? Neem dan

TroTro. Een kleine club enthousiastelingen die al

contact op via onze website: www.trotro.nl

bijna 25 jaar actief zijn in Ghana. Ik besef dat
dit project van de ambachtsschool best pretentieus is. Maar we geloven er in en als het eenmaal
loopt dan zal je zien dat het zijn vruchten gaat
afwerpen. Dat weet ik zeker. En zo zie je dat
juist een kleine organisatie als TroTro wel degelijk verschil maakt. Kijk naar het succesverhaal
van Mohamed (zie voorpagina, red.). Daar moeten
er meer van komen!”
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Bijzondere giften
Uit onverwachte hoek koos Burgemeester Ellen Hanselaar-van Loevezijn
van de gemeente Roerdalen, TroTro als doel waaraan haar relaties een
eventueel geschenk kunnen doneren bij haar afscheid eind mei. Ellen
koos onze stichting omdat medewerkers
van de politie basiseenheid Echt/Susteren
als vrijwilliger voor TroTro actief zijn.

Yvonne

Ter gelegenheid van het afscheid wordt een symposium gehouden met
het thema ‘Samenwerking, de sleutel tot succes’, iets dat zeker ook van
toepassing is op TroTro.
Ellen

Ook op de 50e verjaardag van Yvonne Schneiders stond TroTro in de
spotlights. Yvonne maakte deel uit van de groep die in januari onze pro-

jecten heeft bezocht en zij was zo onder de indruk dat ze haar gasten om een gift voor TroTro
vroeg, waarmee ruim € 1000,- werd opgehaald. Onze hartelijke dank voor de gulle gevers!

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 Daar vindt u ook nieuws en
andere wetenswaardigheden. U kunt zich abonneren op onze digitale nieuwsflits, zodat u op de hoogte blijft van alle wel en wee van TroTro. TroTro heeft ook een Facebook-pagina en Twitter-account.
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). Ook in Ghana
heeft TroTro een 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.

OOK DEZE NIEUWSBRIEF IS WEER
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