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Nkosoo, ontwikkeling. 

Gesponsord door Woningcorporatie Wonen Limburg was een delegatie van TRO-TRO-vrijwilligers, waaronder 

twee Ghanezen, in Bangkok om deel te nemen aan een cursus ‘Bouwen met de Habitech-methode’. Dat is de 

methode waarover wij in eerdere nieuwsbrieven al enthousiast hebben bericht en waarbij met een minimale 

hoeveelheid cement en in elkaar passende stenen zonder te metselen kan worden gebouwd. Een innovatieve 

techniek waarmee bouwkosten met wel 20% kunnen verminderen, terwijl juist de werkgelegenheid toeneemt 

omdat méér menskracht nodig is om de stenen te produceren. De hiervoor benodigde, eenvoudige apparatuur is 

aangeschaft en inmiddels in een zeecontainer onderweg naar Ghana. In september 2007 hopen we de methode 

daadwerkelijk in de praktijk te gaan brengen bij de bouw van een latrine in het dorpje Twabidi, waar 

vroedvrouw Augustina werkt en woont. (Red.: elders in deze nieuwsbrief meer hierover).  

Ook op andere vlakken zitten we niet stil; zo heeft de maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling van de 

palmolieplantage van Nana Yaw in Hwidiem onze volle aandacht. Dichterbij huis wordt, achter de (beeld)

schermen, hard gewerkt aan vernieuwing van onze wat gedateerde website. Allemaal ontwikkelingen die het 

TRO-TRO-bestuur en de andere vrijwilligers bezig houden. Financiële steun van ‘grote’ sponsors als Wonen 

Limburg, Woongoed 2-Duizend en De Oude Beuk, stellen ons in staat om in de genoemde grotere projecten 

fikse passen voorwaarts te maken. Daarnaast zijn initiatieven zoals die van de Venlose fietsclub en van 

individuele donateurs echter onontbeerlijk om ook vooruitgang te kunnen boeken in de nog wat kleinschaliger 

zaken als schoolbeurzen, microkredieten en drinkwatervoorziening .  

Nkosoo, ontwikkeling dus, kunnen we alleen mét de Ghanezen zelf, én met uw steun bereiken. TRO-TRO is al 

een aardig eindje op weg. Lees deze nieuwsbrief en u begrijpt vast wat ik bedoel! 
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Training nieuwe bouwmethode 

De cursus werd in maart j.l. gegeven aan het Asian 

Institute of Technology (AIT) in Bangkok. Behalve de al 

genoemde 2 personen werd de cursus ook gevolgd door 

onze voorzitter Maurits Verhagen en bouwkundige Hans 

Teeuwen van Wonen Limburg, de corporatie die deze 

cursus financieel mogelijk heeft gemaakt. Op de eerste 

dag werd uitleg gegeven over het onlangs ontwikkelde 

Habitech-bouwsysteem met “interlocking bricks”, die 

niet gemetseld maar gestapeld worden en waarmee je 

zelfs gebouwen van 5-hoog kunt bouwen. Het systeem 

bestaat niet alleen uit die stenen, maar ook uit betonnen 

kozijnen voor ramen en deuren, betonnen trappen, 

dakpannen van cement en betonnen plafonds/

verdiepingsvloeren.      

In onze vorige nieuwsbrief maakten wij reeds melding van een nieuwe bouwmethode, ontwikkeld door Bernard Lefebvre, professor in 

Bangkok. Kenmerkend voor deze methode is dat er veel minder cement gebruikt hoeft te worden, waardoor er sprake is van beduidend 

lagere bouwkosten. Inmiddels hebben onze metselaar Abdul  en de projectleider Thomas, beiden uit Hwidiem, in maart j.l. in Thailand de 

cursus van 1 week gevolgd, zodat zij nu met de nieuwe bouwmethode kunnen werken en ook de inmiddels door TRO-TRO aangeschafte 

speciale apparatuur kunnen bedienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Abdul en Thomas persen een steen onder toezicht van de  

docent, professor Bernard Lefebvre  
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We blijken dus als beginnelingen toch de juiste verhouding cement/aarde te hebben gekozen. Met reeds 

eerder door anderen gemaakte  “bricks” bouwen (stapelen) we een muur met raam en deur, een pilaar en een 

T-stuk (zie foto). Daarna zijn er dakpannen van cement gemaakt, hebben we een betonnen trap, een balk en 

een ronde septic tank gegoten. In deze training is ook aandacht besteed aan het berekenen van de kostprijs 

van de bouwstenen met behulp van een Excel-spreadsheet. Bij vergelijking van de kosten van soil-cement 

bricks met die van de traditionele cementen blokken, waarmee in Ghana wordt gebouwd, dan zijn de bricks 

1/3 goedkoper!. De AIT adviseert ons om op basis van wat we willen gaan bouwen volgend jaar (latrines, een 

school evt. met onderwijzerswoningen en enkele muren) om 4 handpersen, een mixer en een bricktester aan 

te schaffen, wat wonderwel precies past in ons budget. Het was een hele nuttige cursus en . .  we kunnen nu 

zelf aan de slag! 

 

 

 

De bricks kun je zowel van grond/cement als van zand/cement 

(traditioneel) maken en ze kunnen met handpersen en met 

machines worden geproduceerd.  

Ook is geleerd hoe je de lokale grond kunt onderzoeken op 

geschiktheid. Daartoe moet de “bottletest” worden uitgevoerd 

met zout water om te bepalen hoeveel zand en klei er in de grond 

zit. Afhankelijk daarvan kun je bepalen hoeveel cement je moet 

toevoegen. Op deze wijze hebben de deelnemers 15 stenen met de 

handpers geperst, die in de schaduw worden weggelegd om te 

harden; daarom moeten ze ook nat worden gehouden.  

Na het testen blijkt dat deze stenen na 4 dagen al sterk genoeg 

zijn, dat wil zeggen, dat zij gemakkelijk een kracht van 20 kg/cm2 

weerstaan. Normaal hoeven de stenen pas na 10 dagen deze 

sterkte te hebben. 
    Abdul, Thomas en Hans bouwen een muurtje met 

de Habitech-stenen 

Bouw toiletten in Kensere 
 

In januari j.l. werd met een feestelijke bijeenkomst door een 

vertegenwoordiger van Wonen Limburg de eerste van een serie 

van drie te bouwen toiletten (KIVP’s) in gebruik genomen. Dit 

project wordt vervolgd met de bouw van nog twee toiletten, één 

in Oseikrom en één in Twabidi, beide zijn dorpjes in de nabijheid 

van Hwidiem. De bouw van deze twee toiletten wordt 

gefinancierd door Wonen Limburg en het 

NCDO, dat de bijdrage van Wonen 

Limburg verdubbelde. Tijdens ons bezoek 

in januari hebben we samen met de 

aannemer in beide dorpjes het gebouw uitgezet, zodat de 

plaatselijke bevolking met zogenaamde “communal labour” de 
 

Het nieuwe toiletgebouw in Kensere 

Het toilet in Oseikrom wordt momenteel nog op traditionele wijze gebouwd. Dit gebouw hopen we in september 

2007 op te leveren. 

Het bijzondere van het toilet in Twabidi is, dat de put wordt opgezet met de traditionele stenen en de 

bovenbouw met de “interlocking bricks”volgens de nieuwe bouwmethode van Habitech (zie elders deze 

nieuwsbrief). In augustus/september 2007 gaan Jan Verhoef, Arie van Velzen en Hans Teeuwen van Wonen 

Limburg, samen met metselaar Abdul, de nieuwe bouwmethode toepassen in Twabidi. 

In onze volgende nieuwsbrief kunt u meer hierover lezen.  
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     Maatschappelijke discussie   
In de verschillende media is er de laatste tijd veel 

aandacht besteed aan de vraag of en hoe er een 

halt moet worden toegeroepen aan het vaak illegaal 

kappen van tropische bomen. Ook de duurzaamheid 

van palmolie wordt in sommige kringen in twijfel 

getrokken. Sinds wij als Stichting TRO-TRO nauw 

betrokken zijn bij de realisatie van een 

palmolieplantage in ons werkgebied rond Hwidiem 

volgen wij uiteraard deze discussies op de voet. 

Bovendien staan wij in nauw contact met de 

deskundigen op dit gebied. Het leek ons daarom 

goed om op dit  

 

over palmolieplantages 
specifieke onderwerp nader in te gaan, om u een duidelijk 

beeld te schetsen van de feitelijke situatie en om u te 

laten weten, dat de kritiek grotendeels aan ons voorbij 

kan gaan. Onze plantage staat op een oud stuk 

landbouwgrond, met wat verdwaalde cacaobomen en hele 

oude palmoliepalmen. Er zijn dus geen stukken oerwoud 

gekapt en dat zal ook later niet worden gedaan.  

En, zoals hierboven reeds vermeld, het terrein is 

inmiddels in cultuur gebracht en het olifantengras is 

verwijderd. 

Palmolieplantage 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij melding gemaakt van onze deelname aan de palmolieplantage in Hwidiem. 

We zullen u nu iets meer vertellen over zowel de historie als de nabije toekomst van dit voor onze stichting zo 

belangrijke project. Belangrijk, omdat met de realisatie van dit project onze doelstellingen vrijwel allemaal 

kunnen worden verwezenlijkt, namelijk het creëren van werkgelegenheid, het bevorderen van scholing en 

economische ontwikkeling en het leveren van een bijdrage aan een duurzame samenleving. Medio 2004 werden 

wij door De Oude Beuk (DOB) Foundation benaderd met de vraag of een werkgelegenheidsproject 

levensvatbaar zou zijn in het gebied van Hwidiem. Kort daarop ontvingen wij een schriftelijk verzoek van de 

Dorpsraad van Hwidiem om iets te doen aan de werkgelegenheid van de eigen ongeschoolde jeugd. Er werd al 

met name gedacht aan de ontwikkeling van een palmolieplantage. Men was bereid om hiervoor onontgonnen land 

ter beschikking te stellen. Vrijwel tegelijkertijd kwamen wij in contact met een beginnende farmer, Nana Yaw 

geheten. Het was vervolgens van het grootste belang om de haalbaarheid vast te stellen van een dergelijke 

plantage, afgezet tegen de toen al algemeen bekende milieuproblematiek met betrekking tot het kappen van 

tropisch bos. Door De Oude Beuk werd een deskundige ingehuurd om een studie naar de haalbaarheid te 

maken. In april 2005 verscheen zijn eindrapportage, waarbij ondermeer overduidelijk bleek, dat aan de eis om 

geen tropisch woud te kappen, geheel werd voldaan. Het betrof hier namelijk een braakliggend laagland, dat al 

in de 80-er jaren was ontbost en waarop nu het z.g. olifantengras groeide. De haalbaarheid van het project 

werd als gunstig beoordeeld. Het daaropvolgende overleg tussen DOB Foundation, de farmer en TRO-TRO 

heeft geresulteerd in een samenwerkingsverband, dat bestond uit een lening tegen rente voor de farmer en 

een schenking aan TRO-TRO, waardoor wij als aandeelhouder binnen de farm kunnen optreden. Ook werden de 

volgende afspraken gemaakt met betrekking tot de bedrijfsvoering:  

• de vaste medewerkers moeten het Ghanese wettelijk vastgestelde minimumloon gaan verdienen en zij 

moeten tegen ziektekosten worden verzekerd. Op 1-1-2007 werkten er 24 vaste krachten op de 

plantage, die iets meer dan het minimum loon verdienen, verzekerd zijn en gratis eten krijgen. 

• er moeten 2 jonge farmers, die nu als voorman werkzaam zijn, verder worden opgeleid.  

• eventueel nog te kappen bomen moeten worden vervangen. 

Op dit moment heeft men het gehele terrein van ruim 80 ha. in cultuur gebracht door het olifantengras te 

verwijderen en “intercropping” toe te passen. Dat betekent dat in de tussenliggende periode—tot de plantage 

productie (palmnoten) gaat opleveren— groente en fruit worden geplant. Verder worden er in de kwekerij ca. 

20.000 zaailingen van de palm opgekweekt, die later in fases worden uitgezet.  

In de nabije toekomst zal palmolie worden verwerkt tot brandstof voor de opwekking van elektriciteit of voor 

het gebruik in voertuigen. Hiertoe zijn al contacten gelegd met de TU Eindhoven en diverse andere 

organisaties.  In onderstaand artikel gaan wij in op de maatschappelijke discussies die er gevoerd worden rond 

het kappen van grote stukken tropisch bos voor de aanleg van palmolieplantages en de vraag omtrent de 

duurzaamheid van palmolie.   
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Louise Fresco, hoogleraar Duurzaamheid aan de UVA 

en oud directeur FMO, zei onlangs voor de radio in 

het programma “Vroege Vogels”, dat men wat 

genuanceerder tegen het gebruik van eetbare oliën 

ten behoeve van bio-brandstof moet aankijken. 

Dus kansen genoeg, maar de uitdaging zit ’m in het 

optuigen van een waterdicht systeem, dat de 

duurzame productie van palmolie garandeert. 

Daarover vindt nu op vele plaatsen onderzoek en 

discussie plaats. Wij als Stichting TRO-TRO zullen de 

resultaten van genoemde onderzoeken en de 

discussies vanzelfsprekend op de voet volgen bij de 

verdere ontwikkeling van de plantage in Hwidiem.  

 

 

in hoeverre palmolie echt duurzaam is. Deskundige 

Bart Dehue, biomassa consultant bij Ecofys en één 

van de grondleggers van het vooruitstrevende nieuwe 

Britse systeem van biomassacertificering, zegt 

hierover het volgende: “Palmolie wordt dé 

biobrandstof van de toekomst. Geen enkele andere 

biobrandstof heeft per eenheid energie zo weinig 

landbouwgrond nodig als palmolie.” Om de totale 

dieselbehoefte van de 25 EU-landen om te zetten in 

biodiesel uit palmolie, is een oppervlakte van 10 x 

Nederland nodig. Om hetzelfde te doen met 

koolzaadolie is 30x Nederland nodig en met soja is 

dat 80x. Bovendien kunnen palmolieplantages 

verrijzen op relatief lage biodiversiteit. “Je kunt de 

productie van palmolie verdubbelen zonder een boom 

te kappen”. 

Op naar Ghana!  Een reisverslag 

Zondag 14 januari is het zover: met de Stichting TRO-TRO naar Ghana voor een 12-daagse reis! Via mijn werk bij WONEN 

LIMBURG kreeg ik de kans om met eigen ogen te bekijken welke projecten ondersteund worden met ons sponsorgeld. 

Samen met Maurits Verhagen, Jan Verhoef en 8 vrouwen van GGD en Groene kruis reizen mijn man en ik deze zondag af 

naar de hoofdstad Accra. Het is het begin van een bijzondere reis, die nog lang in ons hoofd zal zitten . . . .  Met een kleine 

5 miljoen (!) Ghanese cedis (= ongeveer € 400,=) op zak trekken we de eerste dagen in ons busje met chauffeur langs de 

prachtige kust. We bezoeken slavenforten in Cape Coast en Elmina. Met name in Elmina waar ook de Nederlanders geweest 

zijn, raken we onder de indruk van een gruwelijk stukje geschiedenis van eigen bodem. Miljoenen Afrikanen werden hier 

gekeurd, verkocht en verscheept naar de andere kant van de wereld. Enkele dagen later verlaten we de idyllische kust met 

de wuivende palmen om een lange rit naar Hwidiem te maken. Kapot asfalt wisselt af met hobbelige zandwegen maar de 

beelden van het dagelijkse leven langs de route maken veel goed. Overal mensen onderweg, vaak met onvoorstelbaar veel 

“bagage” op hun hoofd en kleine kindjes in kleurige doeken op hun rug. In Hwidiem voelen we ons zeer welkom, oftewel 

“Akwaaba!”, zoals veel dorpsbewoners ons steeds gastvrij begroeten. Vanuit deze thuisbasis van TRO-TRO zullen we de 

komende 5 dagen op plaatsen komen waar geen reisorganisatie tegenop kan! Van ’s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat beleven 

we het Ghanese dorpsleven en laat TRO-TRO ons kennis maken met hun lokale 

projecten. We bezoeken kraamklinieken waar we trotse vroedvrouwen spreken. 

Een groepsfoto van de deelnemers aan de reis naar Ghana van januari j.l. 

De schrijfster van het verslag staat als vierde van links in de middelste rij. 

technische instructie aan lokale vaklieden. 

Onze reisgenoten van GGD en Groene 

Kruis geven een zeer geslaagde les aan 

vier schoolklassen in tandenpoetsen. Voor 

mijzelf is het openen van de 12-persoons 

latrine (KVIP) een hoogtepunt. De latrine, 

gesponsord door Wonen Limburg, mag 

door mij officieel geopend worden tijdens 

een zeer druk bezochte bijeenkomst in 

het dorpje Kensere. Het bijzondere van 

deze reis is dat we niet slechts 

rondgeleid zijn langs geslaagde projecten. 

TRO-TRO is sterk verankerd in het lokale 

dorpsleven van Hwidiem en omgeving en 

biedt ons de kans hiervan mee te 

genieten. 
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        Sponsorfietstocht  
Fietsclub “Ut Tuinhuuske” uit Venlo is een club van 

recreatieve wielrenners, die ieder jaar een 

sponsortocht organiseren met een tweeledig doel. 

Enerzijds willen zij de sportieve uitdaging aangaan, 

maar tegelijkertijd willen zij elk jaar ook een goed 

doel ondersteunen. Dit jaar gaan zij alweer voor de 

8e keer “geld bij elkaar trappen”, geld dat zij hopen 

te ontvangen van de trouwe sponsors in Venlo en 

omgeving. 

Voor 2007 is de keuze van een goed doel gevallen op 

TRO-TRO, mede omdat onze stichting in Venlo 

bekend is en in de afgelopen jaren een goede naam 

heeft weten op te bouwen en omdat wij kleinschalig 

werken en directe hulp bieden. 

De fietstocht zal dit jaar langs enkele partnersteden 

van Venlo gaan, t.w. Klagenfurt (Oostenrijk) en 

Krefeld (Duitsland). Het is de bedoeling om op 3 juni 

ten bate van TRO-TRO 
maar liefst 1120 km. Op 9 juni verwachten zij weer in 

Venlo te arriveren.  

Graag willen wij van TRO-TRO ook langs deze weg onze 

grote waardering uiten voor dit geweldige sportieve 

initiatief. Wij wensen de fietsclub hierbij van harte 

veel succes toe! 

Meer informatie vindt u op www.tuinhuuske.nl  

 

 

 

 

 

 

 Zo wandelen we op zaterdagochtend met tientallen kinderen door de jungle, zingen en dansen we met enthousiaste 

kerkgangers in de zondagse ochtendmis, drinken we Hollandse jenever met chiefs en kijken onze ogen uit bij een heftige 

voetbalwedstrijd. Met deze reis heb ik niet alleen een goed beeld gekregen van de projecten van TRO-TRO, maar ook 

genoten van een prachtig stukje Afrika. In september vertrekt één van mijn collega’s om mee te helpen bij de opbouw van 

een nieuwe latrine. Na de prachtige indrukken die ik hier heb opgedaan geef ik het stokje graag aan hem door. TRO-TRO: 

bedankt! 

Susan Geomini – Rutten  (Wonen Limburg) 

De wielrenners met hun mascotte en hun ambassadeur voor het project, Peter   

Winnen, auteur en oud wielrenner (3e van links, middelste rij). 

projecten en Wonen Limburg/Woongoed 2000 die financieel bijdragen aan bouwkundige zaken en aan een 

nieuwe en goedkopere bouwmethode. Maar zeker moeten ook genoemd worden de diverse individuele personen 

die schoolgeld sponsoren of aan specifieke projecten bijdragen, zoals b.v. waterputten. Het is fijn om te 

kunnen constateren dat in een kleine platte organisatie als TRO-TRO gewaarborgd kan worden dat het geld ook 

daadwerkelijk wordt besteed aan de projecten waarvoor het gegeven wordt. De inkomsten waren € 77.329,= en 

uitgegeven of bestemd voor specifieke projecten is € 73.326,=. Het overschot is gereserveerd voor volgende 

projecten. Ook de financiële vooruitzichten voor dit jaar zijn goed. Er zijn diverse projecten onderhanden 
waar financiering voor gevonden is. Maar dat neemt niet weg dat er nog diverse aanvragen liggen en er altijd 

verder gezocht wordt naar financieringsmogelijkheden. Uiteraard zal daar waar de gelegenheid zich voordoet, 

evenals in het verleden, gepoogd worden om medefinanciering van organisaties als NCDO, Cordaid etc. te 

verwerven. 

Van de penningmeester 
Als nieuwe penningmeester van de Stichting TRO-Tro 

maakte ik kennis met een gezonde stichting. Er 

werden en worden geen uitgaven gedaan die niet 

financieel gedekt zijn.  

Verder valt op dat de algemene kosten bijzonder laag 

zijn. Dat komt doordat alle werk voor de stichting 

door vrijwilligers gebeurt, die zonder of voor een 

verwaarloosbare vergoeding de benodigde 

activiteiten uitvoeren. Ook zijn er een reeks van 

sponsoren die hun steentje bijdragen. Grote 

sponsoren als De Oude Beuk, die veel doneert t.b.v. 
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Zoon voor vrijwilliger Christel !! 
Op 5 april j.l. kregen Christel Sijben en haar partner Stefan Hennen een zoon, die zij Joris hebben genoemd. 

Christel was drie jaar geleden in Ghana en verzorgt voor TRO-TRO al jaren nauwgezet de administratie rond 

de schoolbeurzen voor kinderen van ouders, die het schoolgeld niet kunnen betalen. Het bestuur feliciteert 

Christel en Stefan van harte en wenst het jonge gezin veel geluk toe met elkaar. Omdat Joris op een 

donderdag is geboren, luidt zijn Ghanese naam Yaw. 

Ghanees recept - Stoofschotel van vis (voor 4 pers.) 
Ingrediënten: 1 ltr. water, 250 gr. aubergines, kleingesneden, 2 chilipepers, fijngehakt en van de zaadjes                      

  ontdaan, 2 uien, fijngehakt, 250 gr. oker *), fijngehakt, 4 tomaten, fijngehakt, 700 gr. meerval 

  of gerookte makreel, ontveld en gefileerd. 

Breng een deel van het water aan de kook in een grote pan en kook de aubergines en de chilipepers 10 minuten 

tot ze zacht zijn. Laat het auberginemengsel goed uitlekken (bewaar het kookvocht), doe het in een kom en 

stamp het met een aardappelstamper. 

Breng het kookvocht weer aan de kook, voeg de uien, oker, tomaten en gefileerde vis toe, zet de warmtebron 

wat lager en laat het geheel 15 minuten zachtjes doorkoken tot de vis gaar is. Schep de groenten uit de pan en 

stamp ze tot puree. Doe deze, samen met de auberginepuree, terug in de pan, roer alles goed door elkaar en 

laat het geheel doorwarmen in de afgedekte pan. Dien de gestoofde vis op met gekookte rijst of 

aardappelpuree (of met fufu). 

*) Oker is een groene langwerpige, wat gegroefde vruchtgroente, die op een vinger lijkt. In sommige landen heet de oker 
daarom dan ook “lady’s finger”. De lengte en de kleur van okers kunnen verschillen. Er zijn zowel groene als rode 

variëteiten, maar rode okers worden tijdens het koken ook groen. Oker is verkrijgbaar op markten en in buitenlandse 

groentewinkels.  

Sponsors gezocht . . . . 
In overleg met de ‘scholarship-committee’ in Hwidiem 

zoeken we nog sponsors voor een drietal talentvolle en 

enthousiaste leerlingen die geen mogelijkheden hebben 

het benodigde schoolgeld te betalen voor de door hen 

gewenste opleiding. Eén van hen is Samuel Bilson, een 

jongeman van 19 jaar wiens beide ouders al jaren 

geleden zijn overleden. Samuel werkt al 2 jaar als 

hulpje bij een autogarage en wil graag een opleiding 

volgen tot automonteur. Hiervoor is gedurende drie 

jaar € 600,-  per jaar nodig. De helft is nodig voor het 

schoolgeld en de benodigde boeken, de andere helft is 

nodig voor levensonderhoud en wonen. Hij kan immers 

als hij naar school gaat geen geld meer verdienen met 

een baantje. 

Ook voor Owusu Ansah Samuel zoeken we een sponsor. 

Owusu is al 21 jaar maar pas recent aan de middelbare 

school begonnen. Owusu is zeer gemotiveerd en heeft 

goede cijfers. Zijn moeder is alleenstaand en heeft nog 

drie jongere kinderen in de schoolgaande leeftijd en 

het lukt haar niet meer om het benodigde schoolgeld 

bij elkaar te krijgen. Om Owusu de middelbare school 

te kunnen laten afmaken is de komende drie jaar         

€ 200,- euro per jaar nodig. 

Mensen die deze jongens willen helpen, worden 

verzocht om contact op te nemen met één van de 

Registratie als NGO in Ghana 
In januari 2007 is het, na een klein jaar van 

administratieve voorbereidingen, gelukt om als 

officiële Non Gouvernementele Organisatie (NGO) 

in Ghana geregistreerd te worden. Dit heeft o.a. als 

voordelen dat TRO-TRO is vrijgesteld van bepaalde 

belastingen en dat we nu ook formeel als werkgever 

kunnen optreden. Zo mogen we bij voorbeeld lagere 

invoerrechten betalen, zoals bij voorbeeld de 

recent gekochte bouwapparatuur, die vanuit 

Bangkok naar Ghana wordt verscheept. 

Fiscale aftrekbaarheid van giften 
Als TRO-TRO voldeden wij reeds aan de wettelijke 

vereisten, die worden gesteld aan een stichting als 

de onze v.w.b. het goede doel, dat wordt 

nagestreefd. Dat is belangrijk in verband met de 

aftrekbaarheid van eenmalige en periodieke giften, 

van legaten en erfstellingen. Maar inmiddels hebben 

wij het officiële bewijs daarvan in de vorm van een 

brief van de Belastingdienst, waarin wordt 

bevestigd, dat wij worden aangemerkt “als 

instelling, zoals bedoeld in art. 32, lid 1, onderdeel 

3 en art. 33, lid 1, onderdeel 4 van de Successiewet 

1956”. De fiscale aftrekmogelijkheden zijn nu 

verruimd. Waarvan akte!! Wilt u meer weten over 

dit onderwerp, neem dan even contact op met het 
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   Gereedschap van FERM voor 

  
Tijdens de bouw van het scholencomplex te 

Hwidiem in 2003/4 kwamen we tot de ontdekking, 

dat de handwerklieden een groot gebrek hadden 

aan fatsoenlijk gereedschap. Wij zijn dus op zoek 

gegaan en logisch dat je dan eerst aanklopt bij de 

stichting “Gered Gereedschap” Dit leverde een 

probleem op, omdat zij geen gereedschap 

beschikbaar stellen aan individuele 

handwerklieden, wel aan scholen. Tenslotte stelde 

mevrouw Bakker-van  Ingen, directrice van Ferm 

B.V.  te Zwolle, een groothandel in 

gereedschappen, een hoeveelheid mechanisch 

gereedschap ter beschikking. Begin 2006 werd het 

gereedschap verscheept naar Ghana. Tijdens onze 

reis in jan./febr. 2007 werd het gereedschap 

overgedragen aan betrokkenen. Het uitreiken 

ervan ging gepaard met een uitvoerige instructie 

omtrent het gebruik. Het betrof hier twee 

timmerlieden, een metselaar, een elektricien, een 

betonvlechter, een smid en een automonteur. Om 

te voorkomen, dat het gereedschap een andere 

Handwerklieden Hwidiem 

 
aan betrokkenen ter beschikking gesteld. Hiertoe 

hebben allen een contract ondertekend, waardoor het 

voor ons o.a. mogelijk is de aanwezigheid van het 

gereedschap, het gebruik en de bestemming te 

controleren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Een trotse timmerman met nieuw gereedschap 

Bijzondere donaties en giften 
Drie nieuwe studiefondsen:  

Een donateur die erg betrokken is bij onderwijs en de persoonlijke ontwikkeling van meisjes in het 

bijzonder, heeft TRO-TRO € 3000,= ter beschikking gesteld. Met dit bedrag kunnen drie tienermeisjes een 

middelbare schoolopleiding volgen. Drie door de ‘scholarship-committee’ in Hwidiem voorgedragen meisjes 

zijn inmiddels met hun opleiding begonnen. 

Collecte bij Blerickse bakkerij:  

Begin april ’07 werd de TRO-TRO-collectebus op de toonbank van de Blerickse bakkerij ‘Ut Bruêdje’ 

geopend. Er werd maar liefst een bedrag van € 338,38 geteld, dat op de rekening van TRO-TRO werd 

bijgeschreven. 

Nieuwe watertank voor kraamkliniek:  

Dankzij een donatie van het Mondiaal Platform Venlo heeft de kraamkliniek in Kensere, waar vroedvrouw 

Elizabeth werkt, een nieuwe watertank gekregen, waarin meer dan 3500 liter regenwater kan worden 

opgevangen en bewaard. Dit betekent een verdubbeling van de capaciteit, zodat de kliniek ook in de droge 

tijd veilig drinkwater beschikbaar heeft. 

Verbeterde verlichting in kraamkliniek:  

Met 6 nieuwe lampen en een nieuwe accu is de lichtvoorziening in de kraamkliniek van Augustina duidelijk 

verbeterd. De accu wordt overdag geladen met zonne-energie. Goede verlichting is van levensbelang in de 

lange, donkere tropische nachten in dat kleine dorpje, dat niet is aangesloten op het landelijke 

elektriciteitsnet. Ook deze verbetering is bekostigd met een gift van het Venlose Mondiaal Platform en in 

principe eenmalig. We streven er met de vroedvrouwen naar dat de kliniekjes op den duur dergelijke 

investeringen zelf kunnen bekostigen.  

TRO-TRO bedankt hierbij alle gulle gevers nogmaals voor hun bijdragen aan ons werk in Ghana! 
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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 

voorzitter 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 

eigen vrije tijd en op eigen kosten – een bezoek 

aan Ghana. Dan wordt met name het werkgebied 

bezocht teneinde gerealiseerde, lopende en nieuwe 

projecten te inspecteren en te bespreken. De 

lijnen naar de doelgroep zijn daarom erg kort; er 

zijn directe, persoonlijke contacten met de 

inwoners van het gebied, zonder tussenkomst van 

allerlei officiële instanties. Daar waar mogelijk en 

nodig wordt er wel met deze instanties 

samengewerkt. 

 

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 contact 

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@planet.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 

spreken 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 aftrekbaarheid. 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. 

Wilt u de fietsers van Ut Tuinhuuske een duwtje in de rug geven? 

Kijk op de website en steun hun actie!      www.tuinhuuske.nl 


