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Jaarverslag 2019

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 samenlevingen die in
Afrika.

Stichting TroTro is door de belastingdienst aangemerkt als'Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBIj' 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:
https://www.belastin~dienst.nl/rekenhulpen/anbi zoeken/
(vul in bij Instelling (bovenste regel) :TroTro)

De stichting is ingeschreven bij de Kamervan Koophandel te Rotterdam in hét registervoor
stichtingen, onder nummer: 41130925. Stichting TroTro werft fondsenen 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 fondswervingen 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.

Inde loop der jaren 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 aanvragers zelf ook
een substantiële bijdrage leveren aan de totstandkoming. Het te steunen project moet een groep
mensen ten goede komen (niet een individu). Een uitzondering maakt TroTro voor het steunen van
leerlingen en studenten die op individuele basis door donoren geholpen worden een school of studie
af te ronden.

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 naar de website van de Stichting: www.trotro.nl
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Bestuur en andere vrijwilligers in 2019

Het bestuur van de Stichting werd in 2019 gevormd door 4 personen, te weten: Maurits Verhagen
(voorzitter), Bram van Nieuwenhuijzen (penningmeester), Daan Sperling (algemene zaken) en Martin
Kloet (secretaris).

Het werk van de Stichting wordt ook mogelijk gemaakt door de inzet van diverse andere
onbezoldigde 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 scholingsproject en de specifieke donateurs daarvoor, het samenstellen van de
nieuwsbrief, het printen ervan, en niet onbelangrijk: de fondswervingscommissie. Na het vertrek van
Margot Niestadt naar Indonesië vormen Margeet Kamphorst, Andrea Drosten Roely Warners,
bijgestaan door bestuursleden Bram van Nieuwenhuijzen en Martin Kloet de commissie.

Het in 2014 gestarte project voor een "Vocational Training Centre Hwidiem" is, vanaf het
startmoment naar tevredenheid verlopen door de inlet van een aantal vrijwilligers die niet alleen
voor een groot deel de fondswerving ter hand hebben genomen maar ook allerhande actiesen
communicatie hebben vormgegeven. In januari 2015 is het project officieel van start gegaan in
Ghana met een symbolisch 'eerste schep in de grond'. In 2016 is de eerste fase opgeleverd. Dat wil
zeggen dater 4 klaslokalen, 2 workshopruimten en 2 toiletgroepen zijn gebouwd. In 2017 is de start
gemaakt voor het in uitvoering nemen van fase 2. Echter pas nadat de daarvoor de benodigde
fondsen voor toegezegd waren en de samenwerkingsovereenkomst met de Methodist Church Ghana
was ondertekend (in juli 2017). Fase 2, bestaande uit: egaliseren 1/3 van het schoolterrein, 4
klaslokalen, 1 administratieblok, 4 praktijklokalen, een Aula/eetzaal en keuken, aanschaf 3
computers is zoals verwacht begin 2019 afgerond.

De werving voorde derde en laatste fase is in 2019 gestart. Ook voor deze fase geldt dat de
daadwerkelijke bouw zal kunnen worden gestart als de fondsen zijn toegezegd. De laatste fase van
dit project behelst de bouw van twee slaap- en verblijfafdelingen. Een voor jongens en een voor
meisjes. Daarnaast twee afzonderlijke douche-, en sanitair inrichtingen -voor meisjes en jongens,

Daarnaast zijn er in ook Ghana vrijwilligers die het mogelijk maken dat projecten door TroTro kunnen
worden gerealiseerd. Te weten: aanspreekpunt en coórdinator voor TroTro in Ghana, Thomas
Donkor, de twee vroedvrouwen Augustins Ahiaku en Veronica Bukari en alsook mevrouw Monica
Bonsu (schoolbeurzen commissie) en natuurlijk Nana Osuodumgya Appia Dwaah Yaw Baffour, de
Paramount Chief Hwidiem Traditional Area.
Stichting TroTro is onafhankelijk en heeft, door de inzet van alle vrijwilligers en giften in natura zeer
lage overheadkosten.
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Er is een groep vaste donateurs die jaarlijks een bedrag voorde 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): Rotary Club Horst aan
de Maas, Sevenum en Maasdorpen, Fietsclub Ut Tuinhuuske, Tools 4 change (Betuwe wereldwijd),
Wijchen Wereldwijd en in 2014 toegevoegd en ook in 2019 belangrijk voor TroTro: Stichting Wilde
Ganzen.

Het project voor het Vocational Training Centre loopt voor langere periode dus de verbondenheid
met de nieuwe relaties vanaf 2016 is voortgezet in 2019. Dan noemen we o.a. Ten Brinke
Foundation, Ruhl Haegens Molenaar, Weeshuis der Doopsgezinden, Dirk Bos Fonds, Johanna Donk-
Grote Stichting, Stichting Jongen mevr.C. Swenker. Zo zijn er meer grote donateurs waarvan er
overigens een aantal niet met name genoemd willen worden omdat zij hun belangrijke werk bij
voorkeur anoniem doen. En, zeker net zo belangrijk zijn onze vaste donateurs die jaarlijks een
bijdrage leveren. Deze groep dient zeker genoemd te zijn, deze vormt een breed draagvlak voor
onze stichting.

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 voorde (lokale) overheid, een belangrijk praktisch voordeel bij het uitvoeren
van projecten. Daarnaast biedt het 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.
Onderderden' dient verstaan te worden: die partijen (nieuwe sponsoren of donateurs) die TroTro
zouden willen ondersteunen bij het realiseren van onze doelstellingen.
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Hoofdpunten uit 2019.

Algemene communicatie '
Via de website (www.trotro.nl) en, in mindere mate op Facebook, wordt de meest actuele situatie
weergegeven. Veelal algemene informatie, maar ook wordt daar wanneer mogelijk de stand van
zaken benoemd.

Deze algemene nieuwsvoorziening wordt door TroTro aangevuld met een periodieke (digitale)
nieuwsbrief.
Dit met dank aan Coert Smit voor zijn vrijwillige bijdrage aan de totstandkoming ervan.

Bestuursvergaderingen.

In 2019 is het bestuur bijeen geweest voor een 2 tal vergaderingen.
Hiervan is verslag opgemaakt, welke in de eerstvolgende vergadering is vastgesteld door het
bestuur. Het (dagelijks) bestuur heeft daarnaast met een zekere regelmaat ad-hoc contact, zowel
fysiek, per mail of zo nodig telefonisch.
In 2019 zijn geen bestuursleden naar Ghana afgereisd. Dat heeft alles te maken met het feit dat de
voorzitter, Maurits Verhagen, een professioneel werkverband heeft voor een Nederlands bedrijf en
daardoor in Acrra, hoofdstad Ghana, gestationeerd is. Derhalve bestaat soms de mogelijkheid langs
te gaan op locatie in Hwidiem en is contact met de counterparts in Ghana iets eenvoudiger te
realiseren. Dankzij de goede digitale en telefonische verbindingen is daardoor het gehele bestuur
voortdurend voorzien van actuele informatie.

De fondswerving voor het Vocational Trainings Centre hebben is ook in 2019 gecontinueerd.
Daarnaast heeft TroTro de samenwerking gecontinueerd met bureau BIS. Dankzij deze
samenwerking is de reikwijdte van de fondsenwerving vergroot.

Projecten

In 2019 is volop doorgewerkt aan het daadwerkelijk uitbouwen (fase 2 van het project) van het
`Technical Vocational Training Institute Hwidiem', een school en een campus voor praktisch
vakonderwijs. Een project waarvoor in Ghana zelf veel draagvlak is en waarbij veel partijen reeds
actief betrokken zijn.
Leerlingen worden opgeleid volgens het `learning by doing' concepten ontwikkelen op de eerste
plaats praktische vaardigheden. De vaart is in het project blijven zitten. Deze school in Hwidiem is in
2019 definitief organisatorisch ingebed binnen de organisatie van de Methodist Church Ghana. Zij
hebben getekend voor het management en organisatie van de school. De aanvraag voor
rijksoverheidsaccreditatie is in 2018 in behandeling genomen .

Het gebouw, de exploitatie en organisatie zal door de Methodist Church Ghana geheel worden
overgenomen na de 3e fase van het project. Eén en ander uiteraard ook in samenspraak met stichting
TroTro en met lokale en regionale overheden.
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In 2019 is de verdere organisatie ter hand genomen. De afspraken uit het Memorandum of
Understanding (MoU) zijn daarbij leidend wat betreft de verdeling van ̀ verantwoordelijkheden'.
Het werk van TroTro is ook in 2019 door vele mensen en organisaties gesteund hetgeen de
betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking nog maar weer eens benadrukt.

Samenvattend het belang van het project:
'De belangrijkste reden om dit project (Vocational Trainings Centre) uit te voeren is de enorme
jeugdwerkloosheid in Ghana en in het Asutifi-district in het bijzonder. Dit terwijl de economische
ontwikkeling van Ghana gestaag groeit en er een toenemende vraag naar vakmensen is. Een
meerderheid van de leerlingen verlaat echter na afloop van de leerplicht (op het 15e jaar) het
basisonderwijs zonder een diploma en heeft 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.
In 2007 heeft TroTro de innovatieve, kostenbesparende Habitech bouwmethode in Ghana
geïntroduceerd. Deze is toegepast in een 3 tal projecten. Wanneer de school officieel erkend is zal
geijverd worden om deze methode in het curriculum op te laten nemen. Zolang dit niet het geval is
zullen extra-curriculaire cursussen met deze methode worden gegeven.

Bouw is een onderdeel in het vak bouwkunde van een praktisch gerichte vakopleiding ,het biedt
wellicht een goede mogelijkheid de Habitech bouwmethode te doen erkennen in het Ghanse
bouwproces.
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. Mettertijd wordt er een
programma ontwikkeld waarin afgestudeerde leerlingen bouwkunde de bij de Habitech methode
gebruikte apparatuur kunnen aanschaffen.

Het uiteindelijke doel is dat de school 6 verschillende richtingen met 15-20 leerlingen per klas heeft;
4 jaargangen, dwz. 360 — 480 leerlingen. Tot de vakrichtingen horen o.a. `building &construction',
'electronics', ̀ plumbing and pump maintenance', fashion &design en 'administrative services'. Eris
geen selectie op basis van religie en/of geslacht.

Inde voorbereiding op het realiseren van dit project heeft TroTro met de Traditional Council of
Hwidiem Traditional Area overleg gehad over de organisatorische consequenties en een lokale
bijdrage. De Traditional Council heeft, na instemming met het project, 'om niet' gemeenschapsland
ter beschikking gesteld. De boeren die het betreffende land in bewerking hadden zijn daarvoor door
TroTro financieel gecompenseerd. De overeengekomen compensatieregeling voldoet aan de
Ghanese wetgevingen heeft goedkeuring gekregen van de Traditional Council en is uitbetaald.

Jaarverslag 2019 Stichting TroTro Pagina 6



~~~

~O

~O

Omdat TroTro niet verantwoordelijk kan zijn voor het management van de school, is zoals gezegd de
samenwerking vastgelegd met de Methodist Church Ghana, diocese Goaso. De regionale en
nationale overheden hebben in 2017 hun medewerking aan de opzet van de school nogmaals
bevestigd. Omdat in 2019 fase II is afgerond en opgeleverd heeft TroTro in 2019 de voorbereiding
voorde fondswerving voor fase III gestart. De school zal in zijn geheel worden overgedragen als de
3e fase is afgerond, er een door de overheid curriculum is vastgesteld en er een goed
onderhoudsplan is dat door beide partijen is overeengekomen. Eris in 2019 gewerkt aan de
registratie van de school en er zijn 3 groepen met lessen gestart. Fase 3 zal zich richten op o.a.
slaapzalen die plaats bieden aan maximaal 240 leerlingen (feitelijk gebouwen met 8 slaapzalen van
15 leerlingen per gebouw) en bijbehorende sanitaire voorzieningen.

Conform de planning zijn in 2019 drie vakrichtingen gestart. Elektrotechniek met 21 leerlingen, Mode
met 20 leerlingen en Bouw &Constructie met 14 leerlingen. In totaal zijn er 55 leerlingen
ingeschreven.
Naast het schoolhoofd zijn er zes leerkrachten beschikbaar.

Tro Tro heeft een aanvraag van De Methodist Church of Ghana voor leermiddelen bij Tools4Change
(ook wel Betuwe Wereldwijd genoemd) begeleid. Deze is in 2019 succesvol afgerond en de
leermiddelen zijn in 2019 aangeleverd voor transport. Verwacht wordt dat de container in de eerste
week van 2020 gelost zal worden in Tema, de haven bij Accra.
Voor het Vocational training Centre is een eigen boorput voor drinkwater gerealiseerd. Deze is tot
stand gekomen met financiële steun van Het Tante Pop fonds. Wat rest Is de constructie van een
betonnen watertoren inclusief voorraad tanksen leidingen, wat pas zinvol is als met de bouw vàn de
(slaap)gebouwen uit fase 3 gestart is en de precieze locatie daarvan bekend is.

Vormen van fondswerving:
Naast het werven van fondsen bij grotere vermogensbeheerders en goede doelen fondsen zijn
binnen TroTro ook een aantal vrijwilligers als fondsenwerver actief. Zie ook bladzijde 3.
Ook deze fondswervingscommissie is in 2019 weer actief geworden en heeft diverse acties opgestart.
Naast het geldelijke karakter van dit soort acties is minstens net zo belangrijk dat daarmee grotere
groepen mensen geïnformeerd worden over de doelenen projecten van TroTro. Daarnaast wordt
hiermee ook het goede ondersteunende werk van Wilde Ganzen onder de aandacht gebracht.
Zo worden er lokale activiteiten door de vrijwilligers uitgevoerd, variërend van sponsorfietstochten,
feest- en dineravonden en allerhande actiesop scholen. Allemaal aangevuld met presentaties over
Ghana, stichting TroTro, de Praktijk Vakschool en de ondersteuning van Wilde Ganzen.

In 2018 meldde het TroTro jaarverslag dat de bouw van logeerruimtes voor nachtdienst personeel en
voor stagiaires voorde kraamkliniek in Sawla het project tijdelijk was stilgelegd .
Omdat de druk bezochte kliniek geen slaapvertrekken voorde stagiaires had moesten de leerlingen
in het dorp een slaapplaats zoeken. Dit is om meerdere redenen onwenselijk geacht. TroTro steunde
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de aanvraag voorde bouw van slaapvoorzieningen. De basis van stilleging van de bouw werd
veroorzaakt door een juridisch geschil met een van de buren van de kliniek. Eind oktober 2019 is'de
kraamkliniek' door de rechter in het gelijk gesteld en kon de bouw herstart worden. Naar
verwachting zullen de slaapvertrekken in mei 2020 klaar zijn.
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In 2019 afgeronde projecten:

Door alle aandacht die besteed is aan (de fondswerving) en organisatie van de randvoorwaarden van
het Vocational Trainings Centre zijn er door TroTro geen andere (grote) projecten opgestart of
afgerond.

Een aantal langlopende projecten zijn in 2019 door TroTro niet verder ondersteund omdat het werk
zonder steun verder kon.

Andere projecten zoals de steun aan vroedvrouwen lopen momenteel zonder veel aandacht of
directe steun door.

Scholieren: op 31-12-2019 werden nog 7jongeren via TroTro ondersteund met een schoolbeurs: 2
aan de universiteit (MBA en HR), 1 aan een HBO-opleiding (1 midwife opleiding,), 1 aan senior high
school en 3 in het basisonderwijs.

Met dank aan een aantal vaste donateurs die ieder een individuele leerling gedurende haar/zijn
schoolcarrière 'sponsoren'.

TroTro heeft een 'vaste' groep donateurs (zie ook blz 3 van dit verslag), TroTro ontvangt ook
spontane giften en donaties. Deze zijn vaak aan een project verbonden.

Plannen 2020 : o.a:

• Start bouw fase III Vocational Training Centre .Fondswerving afronden in 2020 voor het
derde en voorlopig laatste deel van dit project.
Gezien de grootte van dit project heeft het bestuur besloten andere projecten vooralsnog in
portefeuille te houden.
Voortzetten ondersteuning vroedvrouwen.
Continueren lopende schoolbeurzen kansarme leerlingen.
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Financiën: Bijlage bíj jaarverslag 2019: Accountantsverklaring.

Stichting Tro Tro
Westerholtstraat 4
5961 BJ HORST

Venray, 13 mei 2020
Kenmerk: LH/LvL

Geacht Bestuur,

Naar aanleiding van uw verzoek heb ik de jaarcijfers over het boekjaar 2019
beoordeeld.

Uit de in bijlage 1 en 2 opgenomen balans en exploitatierekening biíjkt dat het
boekjaar 2019 sluit met een tekort van € 12.111. Dit tekort i~ in mindering
gebracht op de algemene reserve. De mutaties in de bestemmingsreserves in 2019
zijn als volgt: (bijlage 3: specificatie reserves)

Reserves
lilgemene reserves 1-1-2019
In mindering gebracht resultaat 2019

Per saldo overgeboekt naar bestemmingsreserve
Algemene reserves 31-12-2019

Samengevat was het verloop van de kasstromen
als vntgt:
Aanwezige liquide middelen 1-1-2019
Bij: Ontvangsten

Rente

Af: Uitgaven

Per saldq overige balansposten
Aanwezige liquide middelen per 31-12-2019

96.585
87.288

0
183.873
-99.399
84.474

210
84.684

De administratie en de cijfers over het boekjaar 2019 maken op mij een verzorgde
en betrouwbare indruk.

Met vriendelijke groet,

L.W.M.M Haegens
Kuluutsheuvel 24
5825 BE Overloon

2019 2018
€ €

11.359 ~ 11.893
-12.111 16.464

-752 28.357
11.536 16.998

10.784 11.359
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Financiën: Bijlage 1 bij Accountantsverklaring jaarverslag TroTro 2019.

Stichting Tro Tro, Westerholtstraat 4, 5961 BJ Horst

BAL/!►1ES PER 31 DECEMBêR 2019

31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

ACTIV~h

Te ontvangen rente 0 13

Liquide middelen
ING zakelijke rekening 6.345 2.759
ING zakelijke spaarrekening 78.339 93.826

84.684 96.585

Kruispost 200 0

Totaal activa 84.884 96.598

PASSiV~6

Reserves:

Algemene reserves 10.784 11.359

Bestemmingsreserve:
Projecten:
Bewustwording 4.189 3.769
Gezondheid 10.175 11.841
Werkgelegenheid 45.972 52.922
Schoolgelden 13.367 16.707

73.703 85.239

Wilde Ganzen 397 0

Totaal pass6va 84.884 96.598
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Financiën: Bijlage 2 bij Accountantsverklaring jaarverslag TroTro 2019.

Stichting Tro Tro, Westerholtstraat 4, 5961 8J Horst

Exploitatieoverzicht 2019

2019 20,8
€ € € €

Ontvangsten

Gezondheidszorg projecten 84 3.693

Schoolgelden 2.160 12.610

Sociale en 10.500 28.150,
werkgelegenheidsprojecten

Overige giften 1.965 650

Gez actie Wilde Ganzen 72.579 0

Rentebaten 0 13

Totaal ontvangsten 87.288 45.116

Uitgaven

Gezondheidszorg projecten 1.750 3.450

Schoolgelden 5.500 7.906

Sociale en werkgelegenheids- 17.450 16.000
projecten

Gez.Adie Wilde Ganzen 72.579 0

Kosten bewustwording 580 0
97.859 27.356

Transportmiddelen/reizen 0 250

Administratie-PR-beheerkosten 1.540 1.046

Total a~6t~aver~ 99.399 28.652

Expl~et~~ie tek~ct -12.í1ï X6.464
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