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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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Jaarverslag 2012 Stichting TroTro. 

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: 
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/    
(vul in: stichting TroTro) 

Schenkingen aan stichting TroTro zijn derhalve fiscaal aftrekbaar.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, waar, zo valt te constateren, echter nauwelijks 
gebruik van wordt gemaakt.  

Door de loop de jaren heen is het karakter van de diverse ‘soorten’ TroTro-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.  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, indien mogelijk, 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 2012 

Het bestuur van de Stichting werd in 2012 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 donateur-administratie, 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.  

 

 

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
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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 drie vroedvrouwen Augustina, Veronica en Liesbeth, Nana Twie Adjei Baffour (acting Chief)  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. 

   

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 onafhankelijke 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. De TroTro Nkoaa foundation is in 2007 officieel erkend door de Ghanese overheid als 
NGO 

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 onze doelstellingen. 

 

Hoofdpunten uit 2012. 

Algemene communicatie  

De website die in 2011 geheel vernieuwd is, wordt aangevuld met een (digitale) nieuwsbrief, maar ook 
met zogenaamde nieuwsflitsen. Korte email-berichten met een verwijzing naar de een uitgebreidere 
berichtgeving op de website.   

Daarnaast is TroTro geleidelijk aan meer en meer actief op Facebook.  

https://www.facebook.com/StichtingTroTro    

 

Bestuursvergaderingen. 
In 2011 is het bestuur bijeen geweest voor een 2 tal vergaderingen. 
Hiervan is verslag opgemaakt, in de eerstvolgende vergadering vastgesteld door het bestuur. 
 

Zoals te doen gebruikelijk hebben ook dit jaar een aantal bestuursleden reizen gemaakt naar Ghana.  
Zoals gewoonlijk 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 2012 zijn geen Ghanese counterparts van TroTro in Nederland op bezoek geweest. 

 

https://www.facebook.com/StichtingTroTro
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Projecten 

2012 heeft in het teken gestaan van het voorbereiden van een groot project: het ‘Technical Vocational 
Training Institute Hwidiem’, een school en een campus voor praktisch vakonderwijs. 

De belangrijkste reden om dit project uit te werken is de enorme jeugdwerkloosheid in Ghana en in het 
Asutifi-district in het bijzonder. Een meerderheid van de leerlingen verlaat na afloop van de leerplicht 
(op het 15e jaar) het basisonderwijs zonder een diploma en hebben daarna geen toegang meer tot 
een vervolgopleiding. Anderen kunnen vervolgonderwijs gewoon niet betalen. Traditionele en formele 
lokale overheden hebben TroTro gevraagd om mee te helpen dit probleem op te lossen. Het oprichten 
van school voor een praktisch gerichte vakopleidingen wordt algemeen als een belangrijke stap 
voorwaarts gezien in de richting van een oplossing. Sinds 2007 probeert TroTro de innovatieve, 
kostenbesparende Habitech bouwmethode in Ghana te introduceren, tot op heden is het bij een drietal 
bouwprojecten gebleven. Enerzijds door gebrek aan geld, anderzijds doordat het nog niet is gelukt de 
bouwmethode aan lokale bouwkundigen te leren. Het inpassen van de bouwmethode in het curriculum 
bouwkunde van een praktisch gerichte vakopleiding is een goede mogelijkheid de Habitech 
bouwmethode aan meer bouwkundigen te leren. 

Het einddoel van dit project is: een zelfvoorzienende onderwijsfaciliteit in het centraal in Asutifi 
gelegen Hwidiem, met een curriculum dat is erkend door de relevante Ghanese autoriteiten, zodat 
door leerlingen een landelijk erkend vakdiploma kan worden behaald.  

Leerlingen worden opgeleid volgens het ‘learning by doing’ concept en ontwikkelen op de eerste 
plaats praktische vaardigheden.  

Uiteindelijk heeft de school 6 verschillende richtingen met 15-20 leerlingen per klas; 4 jaargangen, 
dwz. 360 – 480 leerlingen. Tot de vakrichtingen horen o.a. ‘building & construction’, ‘electronics’, 
‘plumbing and pumpmaintenace’ en ‘administrative services’. Er is geen selectie op basis van religie 
en/of geslacht.  

In de opleiding bouwkunde is de Habitech bouwmethode één van de vakken, leerlingen kunnen de 
methode in de praktijk toepassen en begrijpen daarbij het onderliggende concept. Er wordt een 
programma ontwikkeld waarin afgestudeerde leerlingen bouwkunde de bij de Habitech methode 
gebruikte apparatuur kunnen aanschaffen. 

In de voorbereiding op het realiseren van dit project is TroTro met de gebruikers van het land tot 
overeenstemming gekomen over compensatie. Dit, nadat de dorpsraad haar instemming heeft betuigd 
aan de realisatie van het beoogde project en het land, dat niet in eigendom was van de boeren, ‘om 
niet’ aan TroTro heeft toegewezen.  

Omdat TroTro niet verantwoordelijk wil zijn voor het management van de school, wordt in het project 
samengewerkt met de Bisschop van het Katholieke diocees waarin Hwidiem ligt. De counterpart, 
Bisschop Peter Atuahene heeft een kandidaat-manager voor de 1e fase van het project 
voorgedragen.  

Nadat alle partijen eens zijn geraakt over de opzet, de gewenste manier van werken, de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid zijn in het laatste deel van 2012 de voorbereidingen voor de fondswerving in 
Nederland gestart. Onder bezielende leiding van twee vrijwilligers Andrea Drost en Margot Niestadt is 
een plan de campagne opgesteld en zal een brochure worden gemaakt. Dat alles weer zonder de 
daarvoor benodigde kosten aan TroTro door te berekenen. 

In 2013 zal de verdere fondswerving plaatsvinden.  

 

  

 



5 

 

 

In 2012 afgeronde projecten 

 

Kraamklinieken 

Blijvende steun aan de bekende kraamklinieken  in Twabidi (vroedvrouw Augustina), Kensere 
(vroedvrouw Liesbeth) en Sawla (vroedvrouw Veronica). Veronica ontving van een collega uit Venray 
een echo-apparaat en van Lionsclub Bronckhorst financiële steun bij de bouw van woonruimte voor 
haar assistentes. Aan Augustina werd dit jaar een verlosbed beschikbaar gesteld en een vroedvrouw 
uit Wijchen gaf een bedrag voor laboratoriumapparatuur en uitbreiding van haar kliniek.  

 

Waterproject Kwabena Gyam. 

Het door zonne-energie aangedreven watersysteem in Kwabena Gyan is door een speciale missie 
door Laurens Princen  weer operationeel. De zonnepanelen bleken beschadigd door stenen uit 
katapulten, waarmee op vogels werd gejaagd. De chief van Kwabena Gyan heeft het jagen op vogels 
in de buurt van de zonnepanelen nu verboden.  

 

Afstuderen Mohamed Yakubu. 

Vanuit het  TroTro scholings fonds heeft Mohamed Yakubu 'political science' aan de universiteit van 
Kumasi gestudeerd, hij studeerde eind november 2012 af en doet nu zijn jaar ‘National service’ 
(verplichting na HBO en academische opleiding) op het kantoor van het nieuwe Asutifi-district waarvan 
Hwidiem de hoofdplaats is.  

 

Sociale en werkgelegenheidsprojecten. 

In 2012 is een verbetering van de sanitaire voorzieningen en de renovatie van de vloeren van de  
Methodist streekschool Hwidiem uitgevoerd met financiële steun (uit 2011) van ‘ Wijchen Wereldwijd’ 
via de Vastenactie. 

 

Voorbereiding paddenstoelenproject. 

In Hwidiem wordt een project ter introductie van de oesterzwammenteelt opgezet voor een 
vrouwengroep. Hierdoor kunnen meerdere vrouwen extra gezinsinkomen genereren. De training en 
begeleiding in de start periode zal verzorgd worden door Bemcom Youth Training Centre in Techiman. 
De directeur en een medewerker van Bemcom zijn op een PUM Training in Nederland geweest om 
met name meer inzicht in bedrijfshygiëne en broed maken te krijgen. Daardoor wordt een beter 
product geleverd voor hun klanten, waaronder de vrouwen groep uit Hwidiem. In het kader van 
capacity building is door TroTro een bijdrage voor deze training geleverd. In 2013 zal het feitelijke 
project in Hwidiem worden gestart.  

  

 

 

 



6 

 

 

Lopende Projecten: 

Scholieren.  

35 leerlingen volgen een schoolopleiding, met financiële steun van onze donateurs (‘school’ adoptie ) 
een aantal van hen hebben de eerste stap afgerond en zijn voorgedragen voor vervolgonderwijs. Mary 
Aboagye bij voorbeeld heeft de Senior High School afgerond en is toegelaten tot de opleiding 
Community Health Nurse in Tanoso (bij Sunyani). 

Daarnaast worden een aantal leerlingen nog gesteund door het schoolbeurs uit het programma van 
d.o.b foundation, van hen studeren nog 9 leerlingen aan de Senior High School. Zodra zij examen 
hebben gedaan (juni 2013) kan dit project worden afgesloten.  

Owusukrom rural women. 

In Owusukrom heeft men, naast het land van de fishpond een werkplaats gebouwd; op een cementen 
vloer zijn een rijstpelmachine en een maismolen gemonteerd. TroTro heeft bijgedragen om het 
gebouw ‘af’ te maken en in 2012 is men van start gegaan. Het beheer van de werkplaats heeft men 
aan de eigenaar van de visvijvers gegeven, in ruil daarvoor mag hij een deel van het afval van het 
rijstpellen hebben, dat gebruikt hij namelijk als visvoer. 

Revalidatie Emmanuella. 

In 2012 heeft Emmanuella, het nu 9-jarig meisje met polio van haar beide benen, een aantal maanden 
(poliklinisch) gerevalideerd in het ziekenhuis van Duayaw Nkwanta, gespecialiseerd in de behandeling 
van poliopatiënten. Elke week reisden Emmanuella en haar moeder op maandag naar Duayaw 
Nkwanta om gedurende de werkdagen in het ziekenhuis te kunnen oefenen. Zij verbleven dan bij een 
familielid en op vrijdagen reisden moeder en dochter dan weer terug naar Hwidiem.  

De behandeling is vergoed door de zorgverzekering (National Health Insurance Scheme), de reis- en 
verblijfskosten voor Emmanuella en haar moeder zijn via TroTro betaald.  

Goed nieuws is dat haar benen niet volledig verlamd zijn, zij kan met hulp staan. Lopen kan helaas 
niet en zal later alleen met krukken kunnen. Om contracturen (verstijving van gewrichten) van haar 
benen te voorkomen moeten Emmanuella’s benen een paar keer per dag passief (door een ander) 
gestrekt worden. Om de ontwikkeling medisch in de gaten te houden en om ouders te stimuleren het 
strekken van de benen vol te blijven houden is het nodig dat Emmanuella geregeld, voorlopig elke 
maand, voor controle blijft gaan in Duayaw Nkwanta.  

Bijzondere donaties. 

Jaarlijks krijgen we veel donaties van vaste en incidentele donateurs. Wij zijn onze donateurs 
daarvoor zeer dankbaar. Zonder iemand tekort te willen doen vermelden we hier een tweetal in het 
oog springende donaties:  

Politiemannen, collega’s van TroTro vrijwilliger Laurens Princen, reden op hun motoren 15.000 km 
door Afrika en haalden daarmee ruim 600 euro op voor TroTro. De mannen beleefden, na een 
jarenlange voorbereiding, tussen 11 november 2011 tot begin 2012 op hun BMW’s en KTM’s in Zuid- 
en Oost Afrika onverwachte en bijzondere avonturen.  

Pensionering TroTro-donateur levert TroTro 7000 euro op!  

Recent ging een TroTro-donateur van het eerste uur met pensioen. Voor zijn afscheidsreceptie vroeg 
hij de uitgenodigde gasten in plaats van een cadeau om een gift t.b.v. TroTro. Zijn oproep werd 
ruimhartig gehoor gegeven door vele van zijn gasten. Ook de werkgever deed een forse duit in het 
zakje. Zo werd uiteindelijk het bedrag van 7000 euro opgehaald.  

Het doel van deze donatie zal nog in overleg met de betreffende donateur worden bepaald.  
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Plannen 2013: o.a: 

 

• Fondswerving en realisatie eerste deel Practical Vocational Training Centre Hwidiem 

• Uitrol Paddenstoelen teelt 

• Voortzetten vroedvrouwen ondersteuning 

• Continueren schoolbeurzen kansarme leerlingen 

• rolstoel Emmanuella ; Stimulering voortzetting revalidatie (1 jaar) 

• Nursestraining tweetal leerlingen 

• Electrische pomp + aansluiting Kwabena Gyan 

• Behandeling hepatitis B Zeinab Halidu (leerling verpleegkundige) 

• 2e palmoilie-crusher Tano Palm. Association 

• Electromotoren Owusukrom  

• Renovatie garifabriek 

• Laptops studenten (5 stuks) 

• Staffquarters Friends Mat. Clinic, Sawla  
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Financiën:  

 

Bijlage 1 Accountantsverklaring. 

 

 


