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Van de Bestuurstafel
Dat was goed nieuws een paar weken terug: De Wilde Ganzen gaan voor TroTro vliegen!
De Wilde Ganzen hebben ons projectvoorstel voor financiering van de praktijkschool in
Hwidiem onder de loep gehouden en goedgekeurd. Daar zijn we blij mee en trots op. Het
betekent dat we ons in 2014 extra moeten gaan inspannen om de fondsen voor dit project
bij elkaar te krijgen. We gaan van alles organiseren, door het hele land. En we zijn blij
met elk initiatief dat tot doel heeft geld bij elkaar te krijgen voor de praktijkschool.
Kleine acties, grote evenementen, van een schoolklas dat heitje-voor-een-karweitje doet
tot een fietsclub die zich voor dit
doel wil laten sponsoren. Een garage
sale, een lege flessen actie...bedenk
het maar. De activiteiten zijn inmiddels gestart en kunnen lopen tot volgend najaar. Het opgehaalde geld
kunt u overmaken naar Wilde Ganzen met de vermelding ‘TroTro voor Ghana.’
Wilde Ganzen verhoogt het opgehaalde geld met 55%. Dus als u een tientje doneert
dan is dat eigenlijk 15,50. Dat is toch een motiverende gedachte? We hebben nogal wat
nodig dus het is niet gauw genoeg...Wilt u het projectvoorstel en bijbehorende begroting
lezen dan kan dat via de website. Hou sowieso onze site in de gaten want ook als u op de
hoogte wilt blijven van de vorderingen en de acties, dan kunt u dat regelmatig op de site
vinden. www.trotro.nl Daar kunnen we veel actueler zijn dan met deze papieren nieuwsbrief. Steun ons met de praktijkschool en bestrijdt de jeugdwerkloosheid in Ghana. En u
weet ‘t...elke euro komt ook echt op de plaats waarvoor ie bedoeld is.
Veel leesplezier, fijne feestdagen en tot volgend jaar!
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Cursus paddenstoelenteelt succesvol afgerond
Van 7 t/m 11 november j.l. heeft een groep van 10 moeders uit Hwidiem de noodzakelijke opleiding voor het telen van oesterzwammen met succes afgesloten. De cursus vond plaats op het bedrijf van de ervaren en deskundige paddenstoelenteler Bernard Bempah in Techiman, 3 uur rijden van Hwidiem. Te ver om dagelijks heen en weer te gaan, dus verbleven de dames in een
plaatselijk hostel, hetgeen reuze gezellig schijnt te zijn geweest.
Bempah heeft ook een onderwijskundige achtergrond en had ervoor gezorgd dat de cursus interactief en vooral gericht was op de praktijk. De cursisten werden na theoretische inleidingen (van
substraat naar geoogste oesterzwam) steeds zélf aan het werk gezet om uit te proberen wat was
uitgelegd, daarbij gesuperviseerd door Bempah. Zo bouwden zij vanzelf de vereiste vaardigheid
op die nodig is bij het rangschikken, bewateren en oogsten van de paddenstoelen. Veel aandacht
is besteed aan het belang van hygiëne en hygiënisch werken, omdat bacteriële verontreiniging van
het broed tijdens de teelt tot geen of een slecht product leidt.
Tijdens de cursus zijn een drietal andere bedrijfjes bezocht waar ook oesterzwammen worden
geteeld zodat onze ‘studenten’ zich een gevarieerd beeld hebben kunnen vormen van de dagelijkse praktijk. Tijdens de training en de excursies is ook aandacht geweest voor de bedrijfsvoering:
hoe het zó te organiseren dat er altijd paddenstoelen geoogst kunnen worden en waar je de paddenstoelen het beste kan afzetten. De cursus werd afgesloten met een examen en gelukkig zijn
al onze kandidaten geslaagd! De groep heeft inmiddels de eerste oesterzwammen geoogst en
verwacht een topverkoop rond Kerstmis ……….

Eerste donaties praktijkschool al
binnen:
Stichting De Pagter Fonds en de werknemers van Wonen Limburg hebben aanzienlijke donaties gedaan aan TroTro voor
de Praktijkschool. Met respectievelijk
12.500 en 18.350 euro hebben zij gezorgd voor een uitstekende start van onze
campagne.
Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee,
want met de 55% die Wilde Ganzen hier
bovenop doet is inmiddels bijna de helft

Helpt U mee?
Deze bouwsteen vormt het logo van onze campagne voor de Praktijkschool en als het goed
is gaat u het de komende maanden vaak zien.
Het is voor ons belangeloos ontworpen door

binnen van het bedrag dat nodig is om de

communicatiebureau ARA, dat ook nog een

praktijkschool te realiseren . Een flinke

aansprekende flyer met alle relevante infor-

opsteker voor onze fondswervingscommis-

matie voor ons heeft gemaakt. Ook voor deze

sie, die ook al een radio-interview gaf!

sponsoring in natura zijn we zeer dankbaar.
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Nieuwe chief Hwidiem
Meer dan vier jaar geleden overleed de chief
van Hwidiem, de charismatische Nana Osuodumgya Barima Kwame Bonsu I. Medio september van dit jaar is er eindelijk een opvolger
gekozen. Queenmother Nana Adwoa heeft na
langdurig wikken en wegen uiteindelijk besloten Yaw Boafo, een neef van de overleden
chief, voor te dragen als nieuwe chief.

Chris Viallé overleden
Op 12 november jl is Chris Viallé overleden, de
initiator en eerste redacteur van de TroTro
Nieuwsbrief. Na een bezoek aan Ghana waarbij

Onze voorzitter Maurits Verhagen is lid van
de dorpsraad van Hwidiem en woonde de
plechtigheid bij waarin boodschappers van de
Ashantikoning, Otumfuo Osei Tutu II,

hij ook Hwidiem aandeed, was Chris zo enthou-

officieel kwamen mededelen dat de voor-

siast geworden over het werk van TroTro dat

dracht van Yaw Boafo door de koning was ge-

hij het bestuur voorstelde om een Nieuwsbrief

accepteerd. Dit was een bijzonder feestelijke

te gaan maken. Chris heeft dit een aantal jaren

gebeurtenis waarvoor heel Hwidiem en om-

met grote inzet gedaan. Hij had een vlotte pen
en schreef vaak geestige verhalen. Hij was serieus, nauwgezet en maakte er telkens weer
veel werk van. Chris was ook een vriendelijk en
betrokken mens, met het hart op de juiste
plaats. Het bestuur dankt Chris voor alle uren
die hij voor TroTro heeft ingezet en voor het
mee helpen bouwen aan onze organisatie en de

streken waren uitgelopen. De nieuwe chief
werd op de schouders van enkele sterke mannen door het dorp gedragen en daarbij bejubeld. Op maandag 9 december is Yaw Boafo
officieel als chief van Hwidiem geïnstalleerd
door de dorpsraad, zijn naam als chief is nog
niet bekend. In januari 2014 zal Otumfuo Osei

doelen die TroTro nastreeft.

Tutu II in zijn paleis in Kumasi, de nieuwe

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met

chief van Hwidiem officieel aanvaarden als ge-

dit grote verlies.

zagsdrager in zijn koninkrijk.

TroTro en Onderwijs Bij de oprichting van TroTro in 1989, werd ook onderwijs benoemd als
ontwikkelingsprioriteit. We zijn best trots op de behaalde resultaten en zien de Praktijkschool als een mijlpaal. Dankzij vele trouwe donateurs kan via TroTro elk jaar weer een flink
aantal jongeren naar school of universiteit. In de volgende editie van de nieuwsbrief zullen
we weer eens stil staan bij de behaalde resultaten van TroTro’ s schoolbeurzenprogramma.
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We komen nog even terug op ons voorpaginanieuws: de praktijkschool in Hwidiem en de
goedkeuring van het project door Wilde Ganzen. Het benodigde bedrag voor het bouwen
van de school en de essentiële infrastructuur is voor ons een enorm bedrag. Dat realiseren we ons maar al te goed. Daarbij komt ook nog dat we in eigen land nog niet uit de problemen zijn en dat Ghana daardoor misschien wat verder weg lijkt. We weten óók dat we
een apart volkje zijn, we geven niet snel op en we zijn saamhorig als het moet. Daarom
durven we ook een beroep op u te doen, onze trouwe donateurs. Vertel uw netwerk over
dit project, laat het zien aan uw familie, uw buren en kennissen. Als u meer informatie wilt
laat ons dat dan even weten via onze website. Wij gaan ervoor, helpt u ons?

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.
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