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Een TroTro is een voor personenvervoer geschikt gemaakte truck en staat symbool voor vooruitgang. 
 
 
 
“Stichting TroTro” is opgericht in 1989 en ondersteunt activiteiten in GHANA die daar de 
volksgezondheid, het onderwijs en de sociaal-economische ontwikkeling bevorderen. 
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De statutaire doelstelling van Stichting TroTro is: 
Een bijdrage leveren aan verbetering van de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociaal-
economische ontwikkeling van West Afrika in het algemeen en van Ghana in het bijzonder. Daarnaast 
is een belangrijk doel dat de Stichting met haar activiteiten probeert meer begrip te kweken voor 
ontwikkelingssamenwerking en bewustwording van de verschillen tussen onze samenleving en die in 
Afrika. 
 
Stichting TroTro is door de belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI)' daarom zijn financiële donaties en schenkingen aan Stichting TroTro fiscaal aftrekbaar. Bij de 
belastingdienst staat stichting TroTro geregistreerd onder fiscaal nummer 0090.46.665 en 
dossiernummer 28675. Op de website van de belastingdienst is TroTro traceerbaar via 
www.belastingdienst.nl/giften/anbi  
 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam in het register voor 
stichtingen, onder nummer: 41130925. 
 
Stichting TroTro werft fondsen en ontvangt bijdragen uit projecten en donaties.  
 
Stichting TroTro: 
De Stichting TroTro is notarieel opgericht in 1989. Vanaf dat moment is het bestuur, dat wisselend 
bestaan heeft uit drie tot zes personen, actief in fondswerving en het (doen) uitvoeren van allerhande 
projecten in Ghana. Kern van het bestuurswerk is dat de bijdragen worden geleverd als vrijwilliger, 
zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. Eventuele onkosten kunnen worden 
gedeclareerd. Daarnaast heeft het bestuur een vrijwilligersvergoeding vastgesteld conform de 
mogelijkheden van bestaande belastingwetgeving. Dergelijke schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar. 
Door de loop de jaren heen is het karakter van de diverse ‘soorten’ projecten uiteraard meegegroeid 
op basis van ervaringen en nieuwe inzichten. De belangrijkste eis was en is nog steeds dat een 
projectaanvraag uit Ghana zelf komt en dat bij de uitvoering van het project de mensen daar zelf ook 
een substantiële bijdrage leveren aan de totstandkoming (van de uitvoering). Het te steunen project 
moet ook nog een groep mensen ten goede komen (niet een individu). Projectgelden worden, in 
principe, zoveel mogelijk in Ghana besteed; er wordt gewerkt met lokale technologie, materialen, 
menskracht en know-how.  
 
Voor meer informatie over de manier van werken van Stichting TroTro, maar ook over andere zaken 
en inzichten, verwijst het bestuur in dit jaarverslag eenmalig, maar met nadruk naar de website van de 
Stichting: www.trotro.nl 
 
Bestuur en andere vrijwilligers in 2011 
 
Het bestuur van de Stichting werd in 2010 gevormd door 5 personen, te weten: Maurits Verhagen 
(voorzitter), Bram van Nieuwenhuijzen (penningmeester), Alexandra Costantini (algemene zaken en 
PR), Daan Sperling (algemene zaken) en Martin Kloet (secretaris).  
  
Het werk van de Stichting wordt ook mogelijk gemaakt door de inzet van andere vrijwilligers. Naast 
bestuurswerk is dat bijvoorbeeld donateuradministratie, website beheer en onderhoud, in enkele 
gevallen technische ondersteuning in Ghana zelf, het bijhouden van ‘ons’ leerlingen donatie bestand 
het samenstellen van de nieuwsbrief, het printen ervan etc.  
 
Daarnaast zijn er in Ghana nog vrijwilligers die het mogelijk maken dat projecten door TroTro kunnen 
worden gerealiseerd. Te weten: aanspreekpunt en coördinator voor TroTro in Ghana, Thomas Donkor, 
de 3 vroedvrouwen Augustina, Veronica en Liesbeth, Nana (acting Chief)  Twie Adjei Baffour en 
Monica Bonsu (schoolbeurzen commissie)’.  
 
Stichting TroTro is onafhankelijk en heeft, door de inzet van alle vrijwilligers en giften in natura (zoals 
het printen van de nieuwsbrief), nauwelijks overheadkosten. 
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Er is een groeiende groep vaste donateurs die jaarlijks een bedrag voor de uitvoering van onze 
projecten schenkt, waardoor een solide basis onder de activiteiten van TroTro wordt gelegd. 
Daarnaast zijn belangrijke partners (in willekeurige volgorde en niet uitputtend genoemd):  Wonen 
Limburg,  Rotary Club Horst, Sevenum en Maasdorpen, Fietsclub Ut Tuinhuuske, Stichting Picosol en 
Wijchen Wereldwijd. 
 
In Ghana heeft TroTro een officiële Non Gouvernementele Organisatie (NGO) opgericht, de TroTro 
Nkoaa Foundation. Dit biedt de mogelijkheid om ook in Ghana een gesprekspartner te zijn voor de 
(lokale) overheid en heeft ook voordelen bij de import van (hulp)goederen.  
 
TroTro blijft zoeken naar een breed draagvlak onder ‘derden’ om projecten uitgevoerd te krijgen. 
Onder ‘derden’ dient verstaan te worden: die partijen (mensen en of bedrijven) die TroTro zouden 
willen ondersteunen bij het halen van hun doelstellingen. 
 
Hoofdpunten uit 2011. 
 
Algemene communicatie  
De website is in 2011 geheel vernieuwd. Het bedrijf Exitable heeft, als gift in natura,  in een 48 uurs 
‘Rush’ de  inhoud van de oorspronkelijke site geheel overgezet naar een nieuwe site De nieuwe 
website is volledig gemoderniseerd en daarnaast voorzien van de nieuwste technieken op 
webbeheersgebied. Daarbij is tevens de inhoud verfrist  en straalt de site een eigentijdse 
professionaliteit uit.  Met dit cadeau kan Trotro weer een aantal jaren vooruit.  
Grafisch ontwerpbureau Luidhelder ontwierp gratis een nieuw logo voor TroTro. Invoering van het 
nieuwe logo werd gecombineerd met de oplevering van de nieuwe website.  
De elektronische Nieuwsflits is een aantal keren ingezet om zowel extra aandacht te krijgen voor de 
activiteiten die Trotro uitvoert als om te laten zien dat we ook actueel nieuws snel bij onze lezers 
kunnen krijgen. 
Daarnaast is de nieuwsbrief vier keer uitgegeven. Dat gebeurt zowel op papier als digitaal  De ‘oude’ 
manier van nieuwsverspreiding wordt nog steeds zeer gewaardeerd door het vaste lezerspubliek en 
donateurs van TroTro. Wel dient gezegd te worden dat toch ook een groeit te constateren is  van 
lezers die deze nieuwsbrief digitaal willen ontvangen. Het doel van de nieuwsbrief blijft onverminderd 
het informeren van de vaste groep donateurs en andere belangstellenden over ontwikkelingen en de 
stand van zaken rondom de projecten in Ghana.  
 
 
Bestuursvergaderingen 
In 2011 is het bestuur bijeen geweest voor een 3 tal vergaderingen. 
Hiervan is verslag opgemaakt, in de eerstvolgende vergadering vastgesteld door het bestuur. 
 
Opnieuw hebben een aantal bestuursleden reizen gemaakt naar Ghana. Uiteraard zoals we gewoon 
zijn bij TroTro op eigen kosten en in eigen tijd.  Niet alleen om de projecten ter plekke te bezoeken 
maar ook om deelnemende reisgenoten te laten ervaren hoe het er in Ghana aan toegaat. Op de site 
staan indrukken en reisverhalen van de deelnemers.  
 
In 2011 zijn geen Ghanese counterparts van Trotro in Nederland op bezoek geweest. 
 
Projecten 
 
2011 is een relatief rustig jaar geweest rondom de projecten. Deels merkt het bestuur van TroTro dat 
het door allerhande (overheids) ontwikkelingen minder makkelijk aan fondsen gekomen kan worden. 
De bezuinigingen op de rijksoverheidsuitgaven is daar debet aan. Verdubbelingsgelden zijn niet meer 
of moeilijker toegankelijk. Dat maakt het ook lastiger om projectvoorstellen zodanig financieel rond te 
maken dat met relatief bescheiden bijdragen van derden een compleet project uitgevoerd kan worden.  
 
Er is relatief veel tijd besteed aan het ondersteunen van een projectopzet waarbij TroTro kan helpen 
opzetten van een soort praktijk vakschool. Dat kan uitgroeien tot een fors project waarbij leerlingen 
leren een (handwerk) vak uit te oefenen. Want ook in Ghana is inmiddels veel vraag naar dit soort 
werk en loopt de markt niet synchroon met deze toenemende vraag.   
 



TroTro heeft ondersteund om het project goed te beschrijven en helpt zoeken naar een Ghanese 
partner. Deze zal het management van het project op zich dienen te nemen. Er is nu een onderzoek 
gestart naar de mogelijkheden voor praktische uitvoering.  
Daarnaast is Tro Tro actief aan het onderzoeken hoe een bijdrage geleverd kan worden aan het 
bevorderen van economische zelfstandigheid van een aantal vrouwen die zelf paddestoelen willen 
telen en verhandelen. 
 
In 2011 afgeronde projecten 
 
De Zonne’ pomp drinkwaterinstallatie in Owusukrom/Kwabena Gyan bleek defect.. In 2011 is 
onderzocht wat de oorzaken van het uitvallen van het systeem heeft kunnen veroorzaken. Er bleken 
geen technische mankementen aan de pomp of andere delen van de installatie te zijn.  Begin 2012 zal 
vrijwilliger  TroTro Laurens Princen afvaardigen om ter plaatse onderzoek te doen naar de oorzaken 
van het uitvallen van het systeem. 
 
 
 
Sociale en werkgelegenheidsprojecten 
 
verbetering sanitaire voorzieningen en renovatie vloer streekschool Hwidiem:  
in 2011 heeft ‘ Wijchen Wereldwijd met steun van Cordaid via de Vastenactie hiervoor fondsen 
bijeengebracht .In 2012 zal een en ander in uitvoering genomen worden. .  
 
 
 

Lopende Project en, o.a.: 

- schoolbeurzen voor kansarme, talentvolle leerlingen via particulieren (30  leerlingen) en via een 
fonds van d.o.b foundation; 
- ondersteuning kraamkliniekjes Kensere, Sawla en Twabidi; Voor de kraamkliniek in Twabidie zijn via 
diverse acties fondsen bijeengebracht voor een noodzakelijke verbouwing. In Ghana gaan de 
ontwikkelingen door. De verzekeringsmaatschappijen stellen meer eisen aan de leveranciers van 
gezondheidszorg. 
Daarnaast heeft TroTro (medische) materialen verscheept in samenwerking met Wijchen Wereldwijd.  

 

Plannen 2012: o.a: 

 
Plannen rondom Praktijkschool verder helpen ontwikkelen  
Stimuleren Paddenstoelen teelt 
Voortzetten vroedvrouwen ondersteuning 
Continueren schoolbeurzen kansarme leerlingen 
 
 
Financiën:  
 
Bijlage 1 Accountantsverklaring. 



Cijfers: 

 
 


