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Akoden Uitdagingen 
Een nieuwsbrief boordevol positief nieuws. Wat wil een voorzitter nog meer…..? 
Dat wil ik u graag uitleggen. Natúúrlijk is het TRO-TRO bestuur tevreden met de 
steun en het vertrouwen van alle donateurs, klein en groot, maar daarmee zijn we 
nog lang niet waar we willen zijn. Het dringt namelijk alsmaar duidelijker tot ons 
door, dat er nog grote winst te boeken is bij het duurzaam inbedden van TRO-
TRO’s werk in Ghana. “Investeer meer in de overdracht van kennis en vaardighe-
den op het gebied van preventief onderhoud én heb dan ook aandacht voor het 
creëren van een lokaal budget daarvoor”. Dat was in feite de boodschap waarmee 
vrijwilligers Jan Verhoef en Arie Vanvelzen terugkeerden van hun laatste bezoek 
aan Hwidiem en omstreken, afgelopen september. Eigenlijk wisten we dat wel en 
er werd ook wel aan gewerkt, maar het stond niet helemaal bovenaan het priori-
teitenlijstje van het bestuur. Het is namelijk niet het gemakkelijkste deel van 
een project; concreet bouwen is immers veel tastbaarder. Een uitdaging voor ons 
bestuur om hiermee verder te gaan.  We hebben daarvoor gelukkig visie en con-
crete ideeën genoeg. Andere uitdagingen liggen bij de introductie van een nieuwe, 
kostenbesparende bouwmethode, de ontwikkeling van een systeem voor microkre-
dieten en de duurzame ontwikkeling van de palmolieplantage. Over de bouwmetho-
de berichtten wij alweer anderhalf jaar geleden (zie nieuwsbrief 8) voor het 
eerst. Pas kort geleden is het ons gelukt de eigenaar van de methode zover te 
krijgen dat hij die aan ‘onze’ mensen in Ghana wil leren én ons de benodigde appa-
ratuur wil verkopen. Bij de plantage liggen uitdagingen op het gebied van milieu en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook daar zijn we op de goede weg, 
maar nog niet waar we willen zijn.  

Gaarne eindig ik dit voorwoord met u namens het bestuur én ‘onze mensen in 
Ghana’ heel prettige feestdagen en een voorspoedig 2007 toe te wensen.  

 

VAN DE  

REDACTIE 

Het zal de trouwe lezer 
opgevallen zijn, dat het 
uiterlijk van onze nieuws-
brief er anders uitziet 
dan tot nog toe. Na 10 
nummers te hebben sa-
mengesteld op steeds 
dezelfde wijze qua lay-
out vonden we het tijd 
worden om na te gaan of 
door een iets andere 
bladindeling de leesbaar-
heid  zou kunnen worden 
verbeterd. Natuurlijk 
gaat het in de eerste 
plaats om de inhoud. U 
wilt terecht op de hoogte 
worden gehouden van het 
wel en wee in Hwidiem en 
met name van de stand 
van zaken omtrent onze 
lopende en nieuwe projec-
ten. Daaraan zullen wij 
uiteraard aandacht blij-
ven besteden. Maar het 
uiterlijk wil toch ook wat. 
Het resultaat ligt voor u. 
Wij hopen dat ook u deze 
nieuwsbrief plezieriger 
vindt om te lezen en dat u 
hem ook aan anderen in uw 
omgeving wilt doorgeven. 

Mocht u nog suggesties  
hebben, neem dan gerust 
even contact op met de 
redacteur.  

Ook kunt u reageren via 
onze website 
www.trotro.nl  
(via de knop “contact”). 
Bij voorbaat dank!    

TRO-TRO NIEUWS      
voor donateurs, sponsors en overige belangstellenden. 
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VAN DE VOORZITTER 
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Samen bouwen in Ghana 
In het samenwerkingsproject met Woningcorporatie ‘Wonen Limburg’ is er inmid-
dels gestart met de bouw van een toiletgebouw (latrine) in het dorpje Kensere. 
Het gaat om een speciaal voor de tropen ontwikkelde hygiënische latrine, de z.g. 
Kumasi Ventilated Improved Pitlatrine (KVIP), waarmee de verspreiding van be-
smettelijke ziektes en stankoverlast wordt voorkomen. De put, waarin de funda-
tie moet komen, is uitgegraven door de plaatselijke bevolking. In september is 
men begonnen met het metselen van de put. Volgens de planning zal de latrine 
met 12 zitplaatsen begin 2007 - en wellicht eerder - in gebruik worden genomen.  

Woongoed 2-duizend sluit zich aan!  

Eerder dit jaar besloot Woningcorporatie Woongoed 2-duizend uit Reuver zich 
bij het ‘Samen Bouwen’-initiatief aan te sluiten. Om dit te onderstrepen kreeg 
bestuurslid Alexandra Costantini op 15 juni jl. bij de Woningcorporatie een che-
que van € 1000,= aangeboden. Een welkome bijdrage in de projectpot! 
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Samen bouwen in Ghana (vervolg) 
Nieuwe bouwmethode. Een belangrijke ontwikkeling in het project is dat de introductie van een goedkope 
bouwmethode, waarbij veel minder cement nodig is, nu binnen bereik van TRO-TRO lijkt te komen. Dankzij de 
ruimhartige steun van Wonen Limburg is het mogelijk om onze metselaar Abdul en projectleider Thomas in 
maart 2007 naar een cursus te laten gaan in Thailand. Daar zullen zij met de nieuwe methode leren werken, 
waarna TRO-TRO de daarvoor benodigde apparatuur (handpersen) kan aanschaffen. Ook leren zij deze appara-
tuur te bedienen. Deze nieuwe methode, uitgevonden door een medewerker van de Universiteit in Bangkok, is 
inmiddels geïntroduceerd in Z.O.-Azië en Midden-Amerika. Het kenmerkende van deze bouwmethode is, dat er 
veel minder cement gebruikt hoeft te worden, waardoor er dus sprake is van veel minder bouwkosten. De ste-
nen, die op elkaar gestapeld worden, lijken een beetje op legoblokken.   Deze kunnen worden gebruikt voor de 
bouw van scholen, huizen, fabriekjes en dus ook latrines. 

 
Bijzondere donaties en giften 
Élke donatie wordt door TRO-TRO als een bijzondere blijk van betrokkenheid en waardering ervaren. Ook 
het afgelopen half jaar mochten wij gelukkig weer vele donaties ontvangen, waarvan we de navolgende hier 
even speciaal onder uw aandacht willen brengen. 

•  De firma Tielen Metaalbewerking uit Horst-America doneerde maatgemaakte roestvrijstalen            
 buizen en kranen voor de verbetering van het watersysteem van het dorpje Twabidi en de plaatselijke 
 ‘maternity clinic’ van vroedvrouw Augustina. 

•  De feestelijke opening én de open dagen van Bekkerie ut Bruêdje hebben uiteindelijk een bedrag         
 van  € 5000,= (!) opgeleverd. In overleg met de bakkersfamilie is het geld ingezet voor de verbetering 
 van de watervoorziening van de kraamklinieken in Twabidi en Sawla. 

•  Kleuter Iris Wanders uit Amsterdam hield in haar buurt spontaan een collecte voor de mensen in 
 Ghana en haalde daarbij € 6, voor TRO-TRO op. 

•  In het ‘Samen Bouwen’ project ontvingen we na de open dagen van Wonen Roer en Maas te Roermond 
 € 4000,=. Ook ‘Wonen Heuvelsteden’ uit Heerlen verhuisde naar een nieuw pand. Na afloop van hun 
 open dag werd € 450,= bijgeschreven op TRO-TRO’s girorekening. Beide bedragen zullen worden         
 gebruikt voor de waterleiding in de kliniek van vroedvrouw Veronica in Sawla. 

Wij bedanken al onze donateurs van harte voor het in ons gestelde vertrouwen! 

 

Verdubbeling door NCDO  
De Nederlandse Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (NCDO) heeft een verzoek gehonoreerd om verdub-
beling van bij Wonen Limburg en Woongoed 2 Duizend ingezamelde gelden. Hierdoor wordt het mogelijk om in 
2007 nog 2 KVIP’s te bouwen, t.w. in Twabidi, waar vroedvrouw Augustina actief is, en het nabijgelegen Apeni-
madi-Oseikrom. “Twee voor de prijs van één” was daarom de kop van een intern bericht van de corporatie.  
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Met behulp van tijdelijke werkkrachten wordt het land schoongemaakt. Op schoongemaakte delen is men di-
rect begonnen met het zaaien in bedden van allerlei groenten, zoals pepers, kool, wortelen en tomaten. Deze 
groenten worden grotendeels afgenomen door het groeiende aantal arbeiders in de naburige goudmijnindustrie. 

Naast de groente is er ook ananas, bananen, yam enz. aangeplant. De groenten en het fruit dienen als zoge-
naamde “intercropping”,(een “tussendoor”gewas), voordat de palmoliebomen geplant worden. Naast genoemde  
activiteiten zijn er plannen voor een grote plantenkwekerij. Ook denkt men na over de opzet van een viskweke-
rij op het terrein. De plantage heeft momenteel 10 vaste arbeiders in dienst, allen met een salaris boven het 
wettelijke minimum en een gratis ziektekostenverzekering bij het Hospitaal in Hwidiem. Op het tijdstip van 
ons bezoek waren 40 losse arbeidskrachten bezig het land te schonen. In de toekomst zal de plantage onge-
twijfeld een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid ter plaatse. 

TRO-TRO is zich terdege bewust van het feit, dat over de voor– en nadelen van de ontwikkeling en exploitatie 
van palmolieplantages een discussie gaande is. In de volgende nieuwsbrief komen wij hierop uitgebreid terug. 

Niet alles gaat altijd goed 
Dat soms niet alles voorspoedig gaat blijkt uit het 
volgende. In 2003 werd een deegmixer en nog wat 
andere apparatuur verscheept naar Ghana. Deze 
waren bestemd om te worden gebruikt in het deeg- 
bewerkingsbedrijfje van Amma Serwaah, een vrouw 
in Hwidiem. Ook werd er een houten gebouwtje 
neergezet om de machines in onder te brengen. Al 
direct na het in werking stellen kwamen er allerlei 
problemen naar voren die steeds door ons, voor zo-
ver dat noodzakelijk was, werden verholpen. Toch 
kreeg Amma het niet voor elkaar om haar bedrijfje 
succesvol te ontwikkelen. Zij klaagde over gebrek  

 

aan steun van de afnemers van haar producten in het 
dorp. Ondanks onze hulp ging zij uiteindelijk toch fail-
liet.  Tot op heden zijn we er niet achter gekomen wat 
nu de werkelijke redenen waren waarom Amma niet aan 
geslaagd is. Soms spelen er duistere krachten binnen 
een gemeenschap waar wij als Europeanen niet zo snel 
achterkomen. 

Inmiddels is de apparatuur overgedragen aan Naomi, 
een bakker in het naburige dorpje Acherensua. Om haar 
te voorzien van een fatsoenlijke werkruimte, zullen we 
het gebouwtje in Hwidiem verkopen. 

Palmolie plantage 
Sinds de start van onze deelname in de palmolieplantage te Hwidiem, bedoeld als een werkgelegenheidsproject,  
is er in korte tijd veel veranderd. De manager van de plantage, Nana Yaw, heeft samen met zijn bedrijfsleider 
Dave, de schouders onder het project gezet en in een halfjaar tijd al veel bereikt. De circa 5 kilometer lange 
toegangsweg is geschoond en weer bereidbaar geworden.  Het reeds bestaande dorpje is gerenoveerd en uit-
gebreid en heeft de naam “TRO-TRO Village” gekregen. Op het centrum van de plantage wordt momenteel een 
dorpje gebouwd. Dit bestaat uit een kantoor, een magazijn en een groot aantal onderkomens voor de tijdelijke 
werkkrachten. Om kosten te besparen worden de woninkjes en andere gebouwen grotendeels opgetrokken met 
lemen blokken. Het leem wordt op de plantage gewonnen en verwerkt tot blokken. Het dorpje krijgt de naam 
“Oude Beuk Village” 

Naast de bouwactiviteiten is men natuurlijk ook actief met de ontwikkeling van de plantage. Naast TRO-TRO 
Village heeft men een kwekerij opgezet om de jonge palmbomen op te kweken. De elders gekochte zaden wor-
den in potjes gepoot  en 10 maanden lang verzorgd vóórdat ze worden uitgeplant. 

TRO-TRO AMBASSADEURS 
Vertrekkend bestuurslid Fred van Hoorn bood ons aan om nog actief te blijven voor TRO-TRO in zijn directe 
woonomgeving (Maassluis) en zijn werkomgeving (Rotterdam). Hij zal ogen en oren open houden en het bestuur 
tippen over eventuele sponsormogelijkheden. Hiermee is Fred als het ware onze ambassadeur in de randstad. 
Ook in Weert heeft TRO-TRO een ambassadeur, zonder dat we dat ooit zo hebben benoemd. Het is good-old 
Cor Vossen, die al vele donateurs voor onze stichting enthousiast maakte en bovendien voor de inmiddels zo 
succesvolle contacten met Wonen Limburg zorgde en deze begeleidde. TRO-TRO kan meer ambassadeurs ge-
bruiken! Ziet u sponsor– of subsidiemogelijkheden voor ons, weet u mensen of bedrijven die ons met een dona-
tie zouden willen helpen? Laat het ons weten! Wij maken graag gebruik van uw tips en suggesties. 
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In de toekomst meer aandacht aan de inhoud schenken 
De afgelopen jaren is bij TRO-TRO uiteraard het inzicht in ontwikkelingsproblematiek gegroeid. Het lukt ons 
steeds beter om de continuïteit van projecten te garanderen. Bijvoorbeeld, vóór het plaatsen van waterpompen 
willen we eerst duidelijke afspraken maken hoe de inkomsten uit de verkoop van water besteed gaan worden en 
hoe de administratie gevoerd gaat worden. De gelden uit de verkoop van het water dienen in principe gebruikt 
te worden voor onderhoud en vervanging van de apparatuur.  Daarnaast zal het dorp zelf het onderhoud moe-
ten organiseren. Eventueel wordt er door TRO-TRO een korte opleiding gefinancierd, die het mogelijk maakt 
de administratie en het onderhoud binnen de gemeenschap uit te voeren. Met name in de dorpen is het oplei-
dingsniveau laag. Op deze wijze willen we de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud bij de mensen 
zelf neerleggen. Als regel telt nu: eerst de inhoud, daarna de buitenkant. 

Bestuurswisselingen 
De bestuurssamenstelling is de afgelopen periode veranderd. Penningmeester Fred van Hoorn is, zoals al ge-
meld, gestopt als actief bestuurslid.  Hij heeft zich de afgelopen jaren op eigen wijze ingezet voor TRO-TRO. 
Hij heeft daarbij waardevolle elementen bijgedragen aan de professionalisering van de financiële huishouding. 
Daarnaast heeft Fred zich ook op andere wijzen onderscheiden door zijn inbreng tijdens activiteiten en be-
stuursvergaderingen. Onze dank daarvoor is groot. Inmiddels heeft het bestuur op gepaste wijze zijn waarde-
ring uitgesproken voor zijn inbreng. We hopen ooit nog eens met hem in Ghana, onder het genot van een bier-
tje, door te praten over het TRO-TRO werk.  

Bram van Nieuwenhuijzen is zijn opvolger. Bram is al eerder als vrijwilliger actief geweest voor onze stichting. 
Het was nu het moment om dat vrijwilligersschap op te waarderen tot bestuurswerk. Bram wordt penningmees-
ter. Wij wensen hem veel succes toe! 

GHANEES RECEPT voor 4 personen 
Tatali met ei (bananenbeignets) 

In veel Ghanese gerechten worden bakbananen ge-
bruikt, vaak in combinatie met pinda’s, bonen en vis.  

Tatali is een snack, knapperig en smakelijk , waar ook 
kinderen dol op zijn.  

U heeft nodig: 

500 gr. zeer rijpe bakbananen, geprakt of gepureerd, 
250 gr. maïsmeel, 1 ui, fijngehakt, 1 rode chilipeper, 
van de zaadjes ontdaan en fijngehakt, 1 tl. gember-
poeder, zout, 1 ei, losgeklopt, palmnotenolie 
(verkrijgbaar bij Indische toko’s; u kunt ook eventu-
eel pindaolie of een ander plantaardige soort gebrui-
ken. 

Doe de geprakte bakbananen in een kom. Schud het 
maïsmeel over de bananenpuree en roer alles goed 
door. Voeg de ui, chilipeper, gember en wat zout toe 
en meng alles weer door elkaar. Bind het mengsel 
eventueel met wat losgeklopt ei. 

Vorm kleine koekjes (5 cm middellijn en 1 cm dik) van 
het mengsel. Verhit een beetje olie in een grote koe-
kenpan met een dikke bodem en bak de bananenkoek-
jes - een paar tegelijk - 5 tot 8 minuten goudbruin. 
Keer ze één keer om. Laat de koekjes uitlekken op 
keukenpapier en dien ze op. 

Eerste micro krediet uitgereikt 
Op 14 september 2006 werd de eerste lening uit het 
microkredietfonds verstrekt aan Mrs Grace Badu 
Yeboa. Grace verkoopt gekookte koeienhuid op de 
markt. De koeienhuid moet zij kopen van een hande-
laar met een lening van 20% rente, die steeds wordt 
verstrekt door de handelaar. Om haar de gelegen-
heid te geven een zelfstandige handel op te zetten is 
zij, na overleg met onze plaatselijke vertegenwoordi-
ger Jonas, in aanmerking gekomen voor het krediet. 
De koeienhuid wordt in gedroogde toestand aangele-
verd vanuit Noord Ghana. Na de koeienhuid te heb-
ben gekookt, wordt het voor de menselijke consump-
tie op de markt verkocht. 
             

  Overdracht van het krediet 
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 BRIEF VAN  EEN DANKBARE     

VOETBALLEIDER 
“De leider van het pas opgerichte TRO-TRO- voetbal      
team in Hwidiem bedankt hierbij het bestuur van 
TRO-TRO heel hartelijk voor de twee voetballen die 
de kinderen van u op 7 september j.l. hebben gekre-
gen. Zij hebben gezegd, dat zij deze dag nooit zullen 
vergeten. 

Zij bedanken het bestuur ook voor wat zij hebben 
gedaan in het belang van de dorpsgemeenschap in het 
algemeen. Wat hen nog blijer maakt, is dat u er in 
hebt toegestemd dat het voetbalteam de naam van 
TRO-TRO mag dragen. Hartelijk dank daarvoor. Wij 
zullen uw medewerking en adviezen van tijd tot tijd 
nodig hebben. 

Hoogachtend,  

Awal Hamid, voetballeider”. 

 

 

NOG EEN BLIJK VAN  

WAARDERING 
“Ik ben Opoku Kwarteng Yvonne en ik ben het eer-
ste en enige vrouwelijke bestuurslid van  het  TRO-
TRO Oude Beuk Studiefonds. Mijn functie was pen-
ningmeester tot 2003, tot ik werd toegelaten tot de 
universiteit. Omdat ik vermoedelijk goed werk heb 
verricht, mocht ik in het bestuur blijven.  

Uw liefde voor de mensen in Hwidiem blijkt uit de 
bezoeken  die regelmatig aan ons worden gebracht 
en uit de verschillende ontwikkelingsprojecten die u 
in ons dorp hebt gerealiseerd, zoals, om  enkele te 
noemen, uw bijdrage aan onze drinkwatervoorzie-
ning, het studiefonds voor studenten, die de studie 
niet zelf kunnen betalen en het bouwen van moderne 
scholen.  Namens de bevolking van Hwidiem en  mij-
zelf zou ik u graag hartelijk willen bedanken.  Wij 
waarderen het buitengewoon dat u de verdere ont-
wikkeling van ons dorp tot uw prioriteiten rekent. 

God bless you all!                           Yvonne Asutifi “ 

 

GHANA, EEN BOEIEND LAND (1) 
Omdat TRO-TRO sinds 1989 bijzonder actief is in Ghana, willen wij de lezers van onze nieuwsbrief ook eens op de hoogte brengen van 
verschillende feiten en bijzonderheden over dit boeiende Afrikaanse land. In de komende nieuwsbrieven zullen verscheidene onderwerpen 
nader worden belicht, zoals het onderwijssysteem, de gezondheidszorg, de rol van de vrouw, de cultuur etc. Maar nu eerst wat algemene 
feiten. 
De republiek Ghana ligt aan de westkust van Afrika, ingesloten tussen Burkina Faso aan de noordkant, Togo aan 
de oostzijde en Ivoorkust aan de westzijde. Aan de door de vele lagunes moeilijk toegankelijke zuidkust ligt de 
Golf van Guinee. Het totale oppervlak is bijna zesmaal Nederland. Tot de onafhankelijkheid in 1954 was Ghana 
een Britse kolonie, Gold Coast. Om die reden is de officiële landstaal Engels. Na een aantal staatsgrepen is de 
huidige staatsvorm een constitutionele democratie sinds 1992. In politiek opzicht is het een stabiel land, dat 
vaak als voorbeeld wordt gesteld tegenover andere Afrikaanse landen, waar nog maar al te vaak sprake is van 
onlusten, oorlogen en allerlei andere ongeregeldheden. In de nieuwe grondwet van 1993 werd een democratisch 
meerpartijenstelsel verankerd. Inmiddels heeft Ghana 4 vreedzaam en goed verlopen verkiezingen achter de 
rug.   

Hoewel Ghana nog steeds behoort tot de 25 armste landen van de wereld, is er in de afgelopen 20 jaar duide-
lijk sprake geweest van economische groei (5,2%). Maar als gevolg van dalende grondstofprijzen is er nu weer 
een krimpende economie, dit ondanks steun van de Wereldbank en IMF. Nederland is een belangrijk donorland.  

Het belangrijkste exportproduct is cacao, maar daarnaast worden ook goud, diamant, tropisch hout, aluminium, 
bauxiet, koffie, tonijn en textiel uitgevoerd. Helaas is door roofbouw het oorspronkelijke regenwoud groten-
deels verdwenen. Het grootste arbeidspotentieel zit in de kleinschalige landbouw, die vooral bedreven wordt 
rondom de huizen.  

Religie speelt in Ghana een uiterst belangrijke rol. Er zijn dan ook vele kerkgebouwen, zelfs in de kleinere dor-
pen. Van de bevolking is 63% christen, 21% moet worden gerangschikt onder de aanhangers van natuurgods-
diensten en er zijn 16% islamieten. Wij komen later nog uitgebreid op dit interessante onderwerp terug. 

Omdat Ghana net iets boven de evenaar ligt, heerst er een tropisch klimaat met gemiddelde temperaturen tus-
sen de 20 en 30 graden C., dus heet en vochtig. Ieder jaar zijn er twee regenseizoenen. Van het zuiden naar 
het noorden toe wordt de regenval steeds minder. (wordt vervolgd)  
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Toiletgebouwen voor Twabidi en Apenimadi-Oseikrom 
Voor de nog te bouwen toiletten in Twabidi en Apenimadi-Oseikrom, het project dat door Wonen Limburg en 
NCDO wordt gefinancierd, werd zoals altijd vooraf overleg gepleegd met de chief en zijn raadslieden in de 
dorpen. Het is dan de bedoeling dat de bevolking van de dorpen akkoord gaat met een aantal voorwaarden die 
TRO-TRO stelt. De belangrijkste zijn:  

• de hulp bij de bouw moet van de plaatselijke bevolking komen, de zogenaamde “communal labour”; 

• de bouw en het financieel beheer moeten in handen zijn van onze TRO-TRO-counterparts; 

• het onderhoud moet geregeld zijn; 

• de opbrengsten moeten worden gebruikt voor het beheer van de toiletgebouwen. 

Ook werden de plaatsen waar de toiletten moeten komen, in goed overleg bepaald en vastgelegd. In Twabidi 
moet nog een goedkeuring komen van de regionale milieudienst. Het is de bedoeling dat de definitieve afspra-
ken in contracten worden vastgelegd die in januari 2007 worden getekend. Daarna kan de bouw beginnen! 

Twabidi Waterproject: kliniek vroedvrouw Augustina ook aangesloten! 
Dit is een project, dat in samenwerking met de Stichting Picosol wordt gerealiseerd. Al een aantal maanden 
was het watersysteem, werkende op zonne-energie, al niet meer in gebruik. Er waren problemen met de water-
pomp. Met een nieuwe waterpomp en diverse onderdelen, bestemd voor uitbreiding van de installatie, werd 
koers gezet naar Twabidi. Allereerst werd de pomp aan een inspectie onderworpen; de elektromotor was on-
herstelbaar vernield. Na installatie van een nieuwe pomp werd de vroedvrouwkliniek op het systeem aangeslo-
ten,tevens werd de waterbuffer vergroot door het plaatsen van een extra tank van 4500 liter inhoud. Dit alles 
werd gefinancierd door bakkerij ut Bruêdje uit Blerick. Verder werden afsluiters en kunststofleiding bij de 
tapplaats vervangen door roestvast materiaal. Naast 2 dagen werken aan de verbeteringen werd een uitgebrei-
de discussie gevoerd met de gemeenschap van Twabidi over de wijze van het waterbeheer. Uiteindelijk werd 
gekozen om het water per teil/emmer te gaan verkopen, i.p.v. het berekenen van een vast bedrag per maand. 

Vervanging van de waterpompen in Kensere 
Met de chief en zijn raadslieden in Kensere werd overleg gepleegd over hun verzoek om twee defecte water-
pompen te vervangen. Het bleek dat de pompen ten gevolge van een gebrek aan onderhoud niet meer functio-
neerden. Ook was het niet duidelijk waaraan de gelden die worden geïnd voor het water (5000 Cedi per gezin 
per maand; dit is ongeveer iets minder dan een halve euro!), werden besteed. Afgesproken werd dat in januari 
2007 zal worden beslist of de pompen door TRO-TRO vervangen worden, en zo ja, dan pas als het onderhoud 
en het financieel beheer helder en geregeld is. Naast vervanging van de pompen is het noodzakelijk energie 
(geld) te steken in de opleiding van enkele dorpsbewoners voor het onderhoud. 

Waterleiding voor kliniek in Sawla 
Door vroedvrouw Veronica in Sawla, is een verzoek ingediend om haar kliniek te voorzien van een waterleiding-
systeem. De op haar terrein aanwezige waterput is dit jaar uitgediept om ook in de droge tijd voldoende water 
te geven. Samen met haar werd een ontwerp en een budget opgemaakt. Het watersysteem is een logisch gevolg 
van de functie, die haar kliniek heeft in Sawla. Deze fungeert als eerste medische opvang in dit gebied. We 
hopen in 2007 met de aanleg van het watersysteem te kunnen beginnen. 
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akkoord gegaan met innen van een jaarlijks bedrag 
van 10.000 cedi (iets minder van € 1) per leerling 
voor het onderhoud van de school. Hiermee is het 
klein onderhoud door de school zelf te bekostigen. 
Voor het groot onderhoud, zoals de broodnodige 
verbetering van de vloeren, is meer geld nodig dan 
de school momenteel kan opbrengen. Komend jaar 
zal TRO-TRO bezien welke bijdrage kan worden 
geleverd voor dit groot onderhoud.  
 

  

Met TRO-TRO mee naar GHANA, een unieke ervaring ! 
Jaarlijks reist tenminste één TRO-TRO bestuurslid – in eigen vrije tijd en op eigen kosten –  naar Ghana. 
Tijdens de reis wordt met name het werkgebied bezocht en worden gerealiseerde, lopende en toekomstige 
projecten geïnspecteerd en besproken. De TRO-TRO bestuursleden kennen daardoor Ghana en het specifie-
ke werkgebied in en rond Hwidiem inmiddels heel goed. Juist in dat werkgebied zijn de contacten met de lo-
kale bevolking intensief, openhartig en oprecht. De spreekwoordelijke gastvrijheid en vriendelijkheid van de 
Ghanese bevolking wordt daar keer op keer van heel dichtbij ervaren. Vanwege de vertrouwdheid met de lo-
kale bevolking worden ook de traditionele gebruiken en tradities vaak zonder beperkingen met de TRO-TRO 
mensen gedeeld.  

Al jaren biedt TRO-TRO aan donateurs en andere belangstellenden de gelegenheid om de trip van een TRO-
TRO bestuurder mee te maken. Het bestuurslid treedt daarbij op als reisleider die  zijn/haar reisgenoten 
meeneemt op een rondreis door het land en hen daarbij introduceert in de Ghanese cultuur en tradities.  

Van 14 t/m 26 januari 2007 reizen er weer 10 belangstellenden met onze bestuursleden Jan Verhoef en 
Maurits Verhagen mee naar Ghana. Globaal worden tijdens deze rondreis de volgende plaatsen bezocht: Ac-
cra – Cape Coast/Elmina – Axim/Ankobra – Hwidiem – Kumasi – Akosombodam – Accra.   

De dag na aankomst loopt de reis langs de kust naar het westen. Er wordt een bezoek gebracht aan de sla-
venforten van Cape Coast en Elmina, waarna in een hotel bij Axim met een idyllisch strand even wordt geac-
climatiseerd. In een nabij gelegen lagune gaan we een dorp op palen bezoeken. Vervolgens trekken we door 
het tropisch oerwoud noordwaarts naar het dorp Hwidiem waar TRO-TRO haar basis heeft. Hier zal de 
groep een aantal dagen (4-5) blijven om de TRO-TRO projecten in die omgeving te bekijken, het tropisch 
regenwoud te verkennen en de lokale cultuur aan den lijve te ervaren. Op de terugweg naar Accra bezoeken 
we Kumasi, Ghana’s tweede stad met de grootste markt van West-Afrika. Van daar trekken we door de heu-
vels van de Eastern Region naar de schilderachtige Voltarivier met de Akosombo stuwdam. Op de dag van 
vertrek reizen we naar Accra.  

Tijdens de reis wordt overnacht in sobere doch propere guesthouses. TRO-TRO kent inmiddels een aantal 
van dergelijke logeergelegenheden op mooie locaties. TRO-TRO heeft  een betrouwbare chauffeur met een 
dito busje en kent ervaren en vertrouwde gidsen.  

Al met al biedt deze reis de deelnemers een unieke kans om kennis te maken met de Ghanese samenleving en 
cultuur én om de TRO-TRO projecten met eigen ogen te zien.  

 

Indien u dit keer mee zou willen reizen, moeten wij u helaas teleurstellen, want de reis is volgeboekt. Maar 
wanneer u een volgende reis zou willen meemaken, kunt u het beste even contact opnemen met één van de 
bestuursleden (zie blz. 8) 

 

Onderhoud basisschool 
Met de onderhoudscommissie van de eerste door 
TRO-TRO gebouwde (2000) basisschool in Hwi-
diem hebben we een bijeenkomst belegd, waarin de 
vraag centraal stond: “Wat kunnen jullie als school 
zelf doen aan het onderhoud en wat kunnen jullie 
niet doen?” Samen met de commissie is een onder-
scheid gemaakt tussen klein onderhoud en groot 
onderhoud.  Door inspanningen van TRO-TRO in 
het verleden is de Regionale Schoolinspectie  
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STICHTING TRO-TRO 

Doelstelling 

De stichting, die in 1989 werd opgericht, heeft als 
doelstelling het ondersteunen van activiteiten in 
Ghana, die het onderwijs, de gezondheidszorg en 
de sociaal-economische ontwikkeling bevorderen. 

Bestuur en werkwijze 

Het bestuur bestaat uit 5 vrijwilligers. De meeste 
zijn korte of langere tijd in Ghana geweest en 
daardoor bekend met de locale situatie. De voor-
zitter van de stichting, die 4 jaar als tropenarts in 
Ghana heeft gewerkt, is in 1991 geïnstalleerd als 
lid van de traditionele dorpsraad van Hwidiem, een 
dorp dat in het werkgebied van de stichting ligt. 
Hij is er tevens benoemd tot voorzitter van de 
dorpsontwikkelingscommissie.  
Jaarlijks brengt ten minste 1 bestuurslid – in ei-
gen vrije tijd en op eigen kosten – een bezoek aan 
Ghana. Dan wordt met name het werkgebied be-
zocht teneinde gerealiseerde, lopende en nieuwe 
projecten te inspecteren en te bespreken. De lij-
nen naar de doelgroep zijn daarom erg kort; er 
zijn directe, persoonlijke contacten met de inwo-
ners van het gebied, zonder tussenkomst van aller-
lei officiële instanties. Daar waar mogelijk en no-
dig wordt er wel met deze instanties samenge-
werkt. 
 

Belangstellenden kunnen een informatiefolder over 
onze stichting aanvragen bij ons bestuurslid, 
Alexandra Costantini. 
 
Stichting TRO-TRO is erkend als instelling die het 
algemeen nut dient en staat ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel  onder nr. 41130925. 
 
 
 
 
******************************************** 
Wilt u meer weten over onze stichting, bezoek dan 
ook eens onze website www.trotro.nl Daar kunt 
u over onze lopende en nieuwe projecten het een 
en ander lezen en onze vorige nieuwsbrieven nog 
eens naslaan. Ook kunt u zien hoe u met ons in con-
tact kunt komen en hoe u donateur kunt worden.  

ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 

        * Maurits Verhagen, voorzitter 

 Groenstraat 37a, 5913 CB Venlo 

 077-3547548; e-mail: nana@wish.net 

        * Martin Kloet, secretaris 

 Laan ‘40-’45, nr. 41, 4194 RG Meteren 

 0345-581200; e-mail: mjkloet@xs4all.nl 

        *      Bram van Nieuwenhuijzen, penningmeester 

 Westerholtstraat 4, 5961 BJ Horst 

 077-3982798;  e-mail: a.nieuwenhuijzen@tref.nl 

        * Jan Verhoef, best.lid Technische Zaken 

 Mr. Kroezestraat 2, 8325 HJ Vollenhove 

 0527-242415;  e-mail: jan.c.verhoef@hetnet.nl 

        *      Alexandra Costantini, best. lid P.R.-zaken 

 Eikenlaan 26, 4675 AP Sint Philipsland 

 e-mail: alexandra@costantini.nl 

        * Chris Viallé, redacteur TRO-TRO Nieuws 

 Mepperstraat 28, 7855 PK Meppen (Dr.) 

 0591-371330; e-mail: chrisvialle@home.nl   

TENSLOTTE. . .  

Indien u TRO-TRO financieel wilt steunen, dan kan dat door 
overmaking van uw eenmalige of jaarlijkse donatie op onze 
girorekening 185289 t.n.v. TRO-TRO,  Wij zullen u daar zeer 
erkentelijk voor zijn en verzekeren u dat wij er een zinvolle 
bestemming aan geven. Mocht u overwegen om gedurende 
meerdere jaren (tenminste vijf) een gift te doen - we spre-
ken dan van een periodieke gift - dan kunnen wij u informeren 
over de wijze waarop u dat het beste kunt regelen. Het laten 
vastleggen in een notariële akte geeft een volledige aftrek-
baarheid. De kosten van het opstellen van een dergelijke akte 
neemt TRO-TRO voor zijn rekening. Neemt u gerust even 
contact op met één van de bestuursleden. 

 EEN TIP . . . . . 

 Gooi deze nieuwsbrief niet weg! Geef hem 

 na lezing door aan iemand, die ook geïnte- 

 resseerd kan zijn of leg hem in een druk 

 bezochte ruimte. Bij  voorbaat dank voor uw       
 moeite. 


