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Afe awu. Alweer een jaar voorbij….tijd om opnieuw stil te staan bij wat wij het afgelopen jaar allemaal hebben 
gedaan en bereikt. De tijd vliegt, als je niet oplet in het huidige drukke tijdsgewricht, dan ben je alleen maar 
bezig met vandaag, blik je op z’n best nog wat vooruit, maar vergeet je om terug te kijken naar wat je hebt 
gedaan. Was dat wel goed? Is er misschien iets dat je de volgende keer anders zou kunnen doen of misschien 
helemaal niet meer zou moeten/willen doen? Belangrijke vragen, ook voor een kleine stichting als de onze. Vra-
gen die wij ons als bestuur dan ook stellen, vooral om te leren voor een mogelijk volgende keer. Dat terugkijken 
om te leren moet eigenlijk een continu proces zijn. Ik moet toegeven dat we het soms te weinig en niet altijd 
gestructureerd doen, druk als we steeds allemaal zijn. Weer zo’n ‘lesson learnt’! 

In deze nieuwsbrief leest u weer over wat ons, als bestuur en als vrijwilligers, het afgelopen half jaar zoal 
heeft bezig gehouden. De nieuwe bouwmethode, het verschepen en inklaren van de daarbij horende apparatuur. 
De palmolieplantage met eindelijk een sproeisysteem tegen de droogte, de gevolgen van de overvloedige regen-
val de afgelopen maanden in Ghana. De aanvraag én honorering van subsidie voor de bouw van een nieuwe school 
in Kensere. De ontwikkeling van een nieuwe website. Nu ik het zo voor u opsom blijkt dat we opnieuw veel heb-
ben gedaan. In de wetenschap dat ik nog lang niet alles heb genoemd, realiseer ik me weer eens dat we al deze 
dingen alleen maar hebben kunnen doen dankzij de belangenloze inzet van een aantal zeer gemotiveerde vrijwil-
ligers. Én dankzij onze trouwe donateurs, gulle sponsors en betrokken samenwerkingspartners. TRO-TRO is 
allen dankbaar voor het geschonken vertrouwen en voor de betrokkenheid bij ons werk in GHANA. U kunt er-
van op aan dat wij ons onverminderd zullen blijven inzetten! 

Namens het bestuur wens ik u allen heel FIJNE FEESTDAGEN en een heel VOORSPOEDIG 2008! 
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met palmbomen zijn vol geplant. De planten stonden 
klaar in de kwekerij. Door Nana Yaw is een man aange-
trokken met ervaring in de teelt van komkommers en 
diverse soorten pepers, te telen voordat de palmen 
vrucht geven. De laatste jaren is het moeilijk een goed 
teeltplan te maken; het ene jaar is het droog en het 
andere jaar te nat. 
Ja, ook boeren in Ghana vinden vaak wel wat te klagen. 

Palmolieplantage 

Op de palmolieplantage van manager Nana Yaw was de stemming 
enigszins in mineur. Door de hevige regenval van de laatste tijd  
was de plantage niet meer met de auto bereikbaar, in tegenstel-
ling tot vorig jaar, toen een lange droge tijd het gewas teisterde. 
De toegangsweg van ca. 5 km. was op diverse plaatsen door de 
vrachtwagens, die boomstammen vervoeren, vernield. In samen-
werking met de plaatselijke politie hebben we de eigenaar van het 
houtbedrijf aansprakelijk kunnen stellen. Vóór 15 december a.s. 
moet hij de weg gerepareerd hebben. Dus moesten we een uur 
lopen naar de plantage. Ook de aanleg van het irrigatiesysteem, 
waarbij Arie Vanvelzen een belangrijke taak had, had vertraging 
opgelopen. Het irrigatiebedrijf vond een andere klus in Accra 
kennelijk belangrijker. Na een zakelijke waarschuwing kwam de 
verantwoordelijke uitvoerder eindelijk opdagen, zodat we onze 
wensen kenbaar konden maken. Op de plantage was één waterre-
servoir al uitgegraven en werd begonnen met het tweede. Dit 
reservoir ligt nabij de bron die ook in de droge tijd water geeft. 
Door de vele regen was het schoonhouden van de percelen een 
race tegen de elementen.  Dit is kennelijk op een kantel moment 
gekomen; de kosten voor mankracht komen in de buurt van de 
aanschaf van mechanische middelen, zoals een tractor, zodat de 
manager Nana Yaw druk bezig was een kostenvergelijking te ma-
ken. Een tractor kon met subsidie van de Ghanese overheid wor-
den aangeschaft. Vóór eind december moet de gehele plantage  Onze man van de palmolieplantage , Nana Yaw 
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Overvloedige regenval in Noord Ghana 
Verschillende landen in West-Afrika zijn in augustus en september getroffen door extreme regenval.           
Die regens veroorzaakten overstromingen, waardoor circa 300.000 mensen in het noorden van Ghana getroffen 
zijn. Niet alleen huizen, bruggen en wegen zijn verwoest, ook duizenden hectares met bijna oogstbare voedsel-
gewassen als maïs, rijst, pinda's en soja zijn overspoeld. De noordelijke regio's zijn verantwoordelijk voor cir-
ca 45% van de nationale voedselproductie. Nationale en internationale hulp is toegezegd, maar zal - volgens VN 
organisaties - niet toereikend zijn om een dreigende hongersnood af te wenden. Een somber vooruitzicht. 

In het gebied waar TRO-TRO vooral actief is (Hwidiem e.o., in West Ghana) heeft de overvloedige regen geleid 
tot een slechte cacao-oogst. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen voor de bevolking zullen zijn. Mogelijk 
dat daar tijdens de reis van januari 2008 meer zicht op te krijgen is. 

Verdubbelingsregeling NCDO: 2 KVIP’s voor de prijs van 1  
De NCDO (Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling heeft eind 2006 het door het personeel van Wonen 
Limburg bijeengespaard geld verdubbeld om twee KVIP’s (latrines) te kunnen bouwen. Deze latrines komen in 
Twabidi en in Apenimadi/Oseikrom, twee dicht bij elkaar gelegen dorpjes.  

In Twabidi heeft onze vroedvrouw Augustina haar kraamkliniek. Zij superviseert namens TRO-TRO de actieve 
deelname van de lokale bevolking bij de bouw. Door de hevige regenval van de laatste maanden zijn we achter 
geraakt met het project. De KIVP in Oseikrom is in oktober j.l. officieel geopend, zie de foto op pagina 6 van 
deze nieuwsbrief. Vervolgens is men meteen met de bouw van de KIVP in Twabidi ge-
start. Een bijzonderheid hierbij is dat er gebouwd wordt met de nieuwe Habitech-
methode, waarover wij al eerder uitgebreid hebben bericht. In januari 2008 hopen wij 
deze tweede KVIP in gebruik te kunnen nemen.  

Een briefje uit Hwidiem ……. 
Een aantal deelnemers aan de vorige TRO-TRO reis in januari 2007 gaven enkele gastlessen over mondhygiëne 
op een streekschool in Hwidiem. Eén van de toenmalige gastdocenten ontving afgelopen juni de volgende brief 
van Charlotte Enty (rechts op de foto), lerares van één van de klassen waar een gastles gegeven is.                                                                                                             
Dear Oda,                                                                                                       
Thanks for the lesson you taught in my class. The children were very happy to see the pic-
tures you sent and are always ready to learn more about teeth-care. I have also repeated the 
lesson. I taught them to brush their teeth two times a day and that they should use the tooth
-stick if they don’t have toothbrush. We also used your red tablets (om tandplak aan te  
tonen, red.) but their teeth did not show 
red as they did when you were there. 
I think this means they understood the 
lesson well and are now taking good 
care of their teeth. We took some 
pictures during our lessons and I will 
send them in my next letter. It’s my 
hope and that of the children to see 
you again in our class. On behalf of 
the headmaster and my colleagues I 
send many regards to you and your 
friends…… 

Onze donateurs/gastdocenten mogen dus ge-
rust nog eens naar Hwidiem afreizen.  

Met deze uitnodigingsbrief krijgen ze pro-
bleemloos een visum……….. 
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Bijzondere donaties en giften 
Een trouwe donateur doneerde opnieuw een bedrag van maar liefst € 3000,=. Het bedrag zal weer ingezet 
worden voor schoolopleidingen van tienermeisjes met ouders die de kosten daarvan niet kunnen opbrengen. Met 
een donatie van dezelfde donateur wordt momenteel al de volledige middelbare schoolopleiding bekostigd van 
Bendicta Klove, Salina Opoku en Gilberta Owusu. 

Vanuit WONEN LIMBURG kregen we een aantal bijzondere donaties. Wonen Horst doneerde ons een nog pri-
ma werkende kleurenprinter, zodat we deze of één van de volgende nieuwsbrieven in kleur kunnen uitbrengen. 
We kregen bovendien een  goedwerkende fax. Andere vestigingen ondernamen activiteiten om de 
‘samenwerkings-pot’ voor TRO-TRO te vullen. Zo werden bij Wonen Weert afgeschreven computers bij opbod 
verkocht en konden bij de Centrale Organisatie deelnemers aan een conferentie een bijdrage in de TRO-TRO 
‘pot’ storten. Zie ook elders in deze nieuwsbrief over onze samenwerking met Wonen Limburg. 

Actie ‘GHANA ZIET ABRAHAM’. Pieter van de Ven, voormalig tropenarts in Ghana, vierde afgelopen augus-
tus zijn 50ste verjaardag en werd daarmee even oud als de republiek Ghana, die haar verjaardag op 6 maart van 
dit jaar vierde. Pieter draagt Ghana nog steeds een zeer warm hart toe en verzocht de gasten die hij uitnodig-
de op zijn verjaardags(tuin)feest om in plaats van een cadeau een gift te doen voor een project van TRO-TRO 
onder het motto “Ghana ziet Abraham’. Pieter’s actie bracht maar liefst € 2070,= op! In overleg met Pieter is 
besloten het geld in te zetten voor verbetering van de kraamklinieken, waaronder verlichting op zonne-energie 
van de kliniek van vroedvrouw Veronica in Sawla. TRO-TRO bedankt, mede namens vroedvrouw Veronica,  alle 
gulle gevers voor hun bijdrage en Pieter zelf voor zijn geweldige initiatief! 

Sponsors gezocht en… gevonden! Binnen een week na de oproep in onze vorige nieuwsbrief hebben zich spon-
sors gemeld voor een drietal talentvolle en enthousiaste leerlingen die met geen mogelijkheid het benodigde 
schoolgeld voor de door hen gewenste opleiding bij elkaar konden krijgen. Inmiddels volgt Samuel Bilson een 
opleiding tot automonteur aan Takoradi Polytechnic School en gaan Samuel Owusu Ansah en Lovia Adu Gyamfi 

naar de middelbare school. TRO-TRO prijst zich gelukkig dat de geplaatste oproep zo snel effect had, zodat 
de betrokken leerlingen meteen na de zomervakantie met hun opleiding konden starten. Sponsors bedankt! Het 
aantal leerlingen voor wie via een individuele sponsor schoolgeld betaald wordt, komt hiermee op 36! In een 
volgende nieuwsbrief zullen we weer eens stil staan bij dit succesvolle project. 

Sponsorfietstochten De Venlose vriendenfietsclub “Ut Tuinhuuske”, met Peter Winnen als ambassadeur, fiets-
te begin juni ‘07 van het Oostenrijkse Klagenfurt, via het Duitse Krefeld terug naar de thuisbasis in Venlo. Na 
maar liefst 1050 km trappen, finishten de 11 mannen op 9 juni op het ‘Texfree-muziekfestival’ in Venlo-Zuid. 
De sponsortocht van onze Venlose helden bracht maar liefst € 3016,= op.  Later leverde één van de fietsers 
nog zijn ‘verjaardagsgeld’ à € 145,= in voor het goede doel. Al het ‘fietsgeld’ gaat gebruikt worden voor de in-
richting van de nieuwe school in Kensere en wordt dus ook nog eens door Impulsis verdubbeld (zie elders deze 
nieuwsbrief en  ook op www.tuinhuuske.nl. Het goede nieuws is hiermee nog niet op, want ‘Ut Tuinhuuske’ be-
sloot op de afsluitende feestavond van dit jaar voor supporters, sponsors, leden en belangstellenden om de ko-
mende 3 jaren eveneens voor TRO-TRO te gaan fietsen! Er gaan zelfs geruchten dat de fietsvrienden in 2010 
in Ghana gaan fietsen….. Mannen jullie 
zijn daar welkom,! In ieder geval be-
dankt!  
 

Wonen Limburg wandelt voor TRO-

TRO 

Op zondag 11 november j.l.  hebben een 
aantal enthousiaste medewerkers van 
Wonen Limburg (met enkele vrienden 
en 3 honden) een prachtige wandel-
tocht gemaakt van 10 km in de omge-
ving van Altweerterheide.  Zie foto. 

Opbrengst: € 52,50!  

Allemaal bedankt!                                                              



4 

 

      

 

Nieuwe school Kensere: verdubbeling door IMPULSIS 

Kensere is een plattelandsdorpje in Brong Ahafo-region van Ghana, met ongeveer 1000 inwoners en nog eens 
500 in de nabije omgeving. De bewoners leven van kleinschalige landbouwactiviteiten. In het dorp zijn ruim 600 
kinderen in de schoolgaande leeftijd. De bestaande lokale school heeft slechts capaciteit voor 350 leerlingen. 
De overgebleven kinderen moeten naar een nabijgelegen plaats (Mim, ± 16 km verderop). Er is geen georgani-
seerd schoolvervoer. In 2003 heeft de Presbyteriaanse gemeenschap in het dorp, onder leiding van “onze” 
vroedvrouw Liesbeth Appiah Kusi, actie ondernomen voor meer en beter onderwijs. Deze vroedvrouw beheert 
de kraamkliniek/gezondheidszorgpost in het dorp en heeft al vele jaren contact met TRO-TRO. Dit heeft in 
2004/2005 geleid tot de bouw van een kleuterschool door TRO-TRO, met fondsen bijeengebracht in Neder-
land (Rotary Club HSM) en verdubbeld door het Cordaid Service Fonds. 

Een logisch vervolg op de kleuterschool is de bouw van een basisschool. TRO-TRO heeft o.a. met hulp van de 
Rotary Club Horst, Sevenum en Maasdorpen (HSM), een particulier én de Venlose fietsclub Ut Tuinhuuske 
inmiddels de helft ( € 17.850,=) van het benodigde bedrag bijeengebracht. Helaas heeft een wijziging in het 
beleid van het Cordaid Service Fonds er toe geleid dat een aanvraag voor additionele financiering van die zijde 
in mei ’07 werd afgewezen. Daarom werd een verdubbelingsaanvraag bij Impulsis ingediend en recent gelukkig 
gehonoreerd! Impulsis (een samenwerkingsverband van Edukans, ICCO en Kerk–in-actie) onderschrijft de 
noodzaak om dit schoolgebouw te realiseren, omdat de lokale (districts)overheid geen fondsen heeft. Deze 
overheid heeft wel toegezegd leerkrachten te zullen aanstellen 
zodra de school er is. Dit is daadwerkelijk ook gebeurd bij de 
oplevering van de kleuterschool. Impulsis heeft de aanvraag 
gehonoreerd in de wetenschap dat TRO-TRO veel ervaring 
heeft met het bouwen van o.a. scholen in Ghana én er daarnaast 
ook voor zorgt dat er bij de oplevering een schriftelijk onder-
houdsplan is, dat samen met de bevolking is opgesteld met een 
onderbouwde begroting en sluitende financiële dekking. 
De school gaat gebouwd worden met de nieuwe Habitech bouw-

methode (foto), waarover in deze nieuwsbrief meer informatie. 
In januari gaat het project van start!  
We houden u natuurlijk op de hoogte. 

Waterleiding in kliniek Sawla dankzij Wonen Roer en Maas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Met geld dat bijeengebracht werd bij de opening van de nieuwe 
vestiging van Wonen Roer en Maas, eind 2006, werd de kliniek 
van vroedvrouw Veronica in het noordelijk gelegen Sawla van een 
waterleiding voorzien. De bestaande waterput werd verdiept, 
zodat er ook in de droge tijd voldoende schoon water beschik-
baar is. Vlak bij de waterput werd een kleine toren gebouwd, 
waarop een grote hardplastic watertank is geplaatst. Het water 
wordt door middel van een elektrische dompelpomp opgepompt; 
de pomp wordt aangedreven door een kleine generator. Aan de 
watertank is een waterleiding vastgemaakt die naar de wasbak-
ken in alle zes ruimtes van de kliniek leidt. Zo is er overal schoon 
drinkwater in de kliniek. Natuurlijk is ook Veronica’s bescheiden 
woning, die naast de kliniek ligt, op het systeem aangesloten.  

Al met al een nuttig en waardevol project, want juist in een 
drukke kliniek als deze is schoon water van erg groot belang. 
 
Op de foto zien we de waterput, een deel van de waterleiding met op de 
achtergrond de watertoren. Het blauwe gebouwtje is de kliniek. 
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Hoe werkt TRO-TRO’s eigenlijk? Een veelgestelde vraag. 
Projectaanvraag 

Wij nemen een projectaanvraag pas in overweging als het verzoek daartoe gedaan is door een lokale gemeen-
schap of groep. Als het project binnen TRO-TRO-’s doelstellingen past, de gehele gemeenschap er voordeel van 
kan hebben én bereid is om een eigen bijdrage te leveren in de realisatie, kan TRO-TRO besluiten fondsen te 
gaan zoeken. In het project bestaat de bijdrage van de lokale bevolking uit het beschikbaar stellen van de 
grond en het gratis verrichten van alle voorkomende ongeschoolde werkzaamheden (put graven, zand en water 
dragen, vrachtauto met bouwmaterialen lossen, etc.). Op deze wijze worden de (bouw)kosten beperkt en wordt 
de betrokkenheid van de mensen gestimuleerd.  

Een voorbeeld: Sanitaire voorzieningen 

Op het platteland van Ghana is geen waterleidingnet en geen riolering. Verbetering van deze sanitaire voorzie-
ningen draagt in belangrijke mate bij aan vermindering van diarree en andere besmettelijke ziektes die vooral 
bij kinderen veel slachtoffers maken. TRO-TRO zet zich al jaren in voor verbeteringen op dit vlak. 

Al in het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw bouwde TRO-TRO drie toiletgebouwen in Hwidiem, het plat-
telandsdorp waar TRO-TRO haar Ghanese basis heeft. De laatste jaren richt TRO-TRO zich op verbeteringen 
in de wat kleinere dorpen in de omgeving van Hwidiem. Zoals bij voorbeeld de dorpjes Twabidi, Oseikrom en 
Kensere. Dit is een bewuste keus omdat het de dorpjes zijn waar de door TRO-TRO gesteunde vroedvrouwen 
actief zijn. ‘Onze’ vroedvrouwen hebben in die dorpjes gezag, kennen de lokale situatie goed en zijn al vele ja-
ren een betrouwbare schakel in TRO-TRO’s Ghanese netwerk. 

KVIP’s.  

De toiletgebouwen die TRO-TRO bouwt zijn zogenaamde KVIP’s (Kumasi Ventilated Improved Pitlatrine). Een 
KVIP is een speciaal voor de tropen ontwikkeld toiletgebouw. Deze latrines zijn zodanig geconstrueerd dat er 
sprake is van optimale hygiëne waardoor de overdracht van (ziekmakende) bacteriën wordt voorkomen. Er kun-
nen nauwelijks tot geen vliegen bij de menselijke ontlasting komen, zodat de vliegen geen bacteriën kunnen 
verspreiden. Bovendien komt de ontlasting niet in contact met grond/drinkwater waardoor ook die besmet-
tingsweg geblokkeerd is. Na oplevering van de KVIP wordt een lokale commissie verantwoordelijk voor het be-
heer en onderhoud van de latrine. Deze commissie staat dan onder leiding van de vroedvrouw. Onderdeel van 
het project is dat TRO-TRO gezamenlijk met de commissie een onderhoudsplan opstelt, inclusief de financiële 
dekking.  

Van de penningmeester 
Nu ik ruim 1 jaar penningmeester van TRO-TRO ben, 
heb ik ook beter inzicht in de financiële zaken. En die 
zien er goed uit. Het niveau van de donaties komt dit 
jaar overeen met de donaties van vorige jaar. Alle do-
nateurs en sponsoren daarvoor onze hartelijke dank. 
En verder is het erg plezierig te kunnen vaststellen, 
dat er ook weer een toezegging is van Impulsis voor 
verdubbeling van door sponsoren bijeen gebrachte 
fondsen, zodat de school in Kensere gebouwd kan wor-
den. 

Afgelopen maanden is er in de media gemeld, dat veel 
stichtingen voor goede doelen (te) hoge overheadkos-
ten hebben ten koste van direct besteedbare midde-
len. Daarom heb ik de cijfers van de afgelopen jaren 
geanalyseerd en geconstateerd, dat de overheadkos-
ten van TRO-TRO minder dan 5 % zijn. Dit mede door-
dat de reiskosten naar Ghana van bestuursleden en 
vrijwilligers niet ten laste komen van de stichting maar 
geheel voor eigen rekening worden genomen.         

TRO-TRO reis naar Ghana 
Ook in januari 2008 reist er weer een groepje enthousiastelin-
gen mee met onze voorzitter naar en door GHANA. Drie be-
langstellende medewerkers van Wonen Limburg, waaronder ook 
Hans Teeuwen, gaan in 12 dagen intensief  kennismaken met dit 
boeiende land, de interessante traditionele cultuur en de vrien-
delijke mensen. Hans is onlangs ook al in Ghana geweest (zie 
volgende bladzijde), waar hij nauw betrokken was bij de bouw 
van een latrine in Twabidi. Met hem hebben wij voor de volgen-
de nieuwsbrief (mei 2008) een interview gepland om meer te 
horen over zijn persoonlijke ervaringen.  

Natuurlijk worden ook verschillende TRO-TRO projecten be-
zocht en staat o.a. een bezoek aan de grootste en kleurrijkste 
markt van West Afrika in Kumasi op het programma. De roem-
ruchte slavenforten aan de kust worden bezocht en verder zal 
ook de traditionele dorpsraad in Hwidiem één van de highlights 
zijn. 

Kortom, een trip met gevarieerde ervaringen waarvan we in de 
volgende nieuwsbrief weer graag verslag zullen doen…….. 
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Ghanees recept - Poulet à la Ghaneaise oftewel Ghanese kip 
U heeft nodig: 1 scharrelkip of haantje, 100 gram pinda’s, 2 dl. witte wijn, 2 sjalotjes, 20 gr. bloem, 2 aubergines, 25 gr. 
boter, 0,5 dl. olie. 1 bouquet garni, 1 teentje knoflook, 5 dl. bouillon, zout en peper. 

Bereiding: Snij de kip in 4 stukken. Schil de sjalotjes en de knoflook en hak beide fijn. Schil de aubergines en snij ze in 
repen, ongeveer zo dik als frites. Verkruimel de pinda’s. Smelt de boter en de olie in een pan en als het mengsel heet is, 
braad dan de stukken kip aan alle kanten bruin. Strooi er zout en peper over en doe er dan de bloem bij en roer 2 minuten. 
Blus daarna af met de witte wijn, schraap alle aanbaksel los van de bodem. Bedek dan de stukken kip met de bouillon, voeg 
er de sjalot aan toe, de knoflook, het bourquet garni, de aubergines en de pinda’s. Meng goed door elkaar, sluit de pan en 
laat zachtjes 40 minuten smoren. Leg de stukken kip op een voorverwarmde dienschaal, leg de aubergine erbij en houd het 
warm. Kook de saus in totdat ze dikker wordt, haal het bouquet garni weg en schenk de saus over de kip. 

Lopend project 
Bouw van de KIVP in Twabidi 

Na vertraging vanwege de weersomstandigheden en het 
niet op de locatie hebben van de nieuwe apparatuur kon 
half oktober pas gestart worden met de bouw van het 
toiletgebouw in het dorp Twabidi. De put en tevens 
fundatie voor de bovenbouw werd nog in de traditionele 
stenen opgetrokken. Ondertussen was ook de Habitech 

apparatuur ter plaatse gekomen bestaande uit de ped-
delmixer en twee handpersen. De persen werden op een 
fundatie vastgezet. De daar aangetroffen aarde werd 
getest. Deze z.g. “jartest” moet een inzicht geven in de 
samenstelling van de grond. In dit geval was het per-
centage klei te hoog, zodat zand moest worden toege-
voegd. Daarna kon worden begonnen met het persen van 
de eerste proefstenen. Het hele proces werd begeleid 
door onze “gastarbeider” van Wonen Limburg, Hans 
Teeuwen. Door gebrek aan tijd was de hardingstijd te 
kort om een volledige test uit te voeren en werd geko-
zen voor een veilige samenstelling cement en aarde   
(1 : 8). Enkele testen werden ondanks de te korte har-
dingstijd met succes uitgevoerd. Voordat de druktest 
kon worden uitgevoerd, wordt de steen 24 uur onder-
gedompeld in water om daarna één uur te drogen; ver-
volgens gaat de steen onder een hydraulische pers. De 
steen moet een minimum vlaktedruk van 2 MPa kunnen 
hebben. Door de vertraging moesten we de productie 
van de stenen over laten aan Abdul, onze metselaar. Na 
uitharding worden de stenen (zogenaamde interlocking 
bricks) zonder specie gestapeld. We zijn benieuwd hoe 
het is geworden. Om het productieproces en het be-
heer van de apparatuur goed te begeleiden, zal Hans 
Teeuwen in januari weer naar Ghana gaan. Hij kan dan 
het eerste Habitech-werk controleren en een ander 
project voorbereiden. Het eerste jaar is een goede 
begeleiding van het productieproces noodzakelijk. In-
middels is vanuit vele NGO’s belangstelling getoond 
voor deze bouwmethode, waaronder Habitat for Huma-
nity, een organisatie die woningen bouwt voor de aller-
armsten. 

Website TRO-TRO www.trotro.nl 
Het bestuur van TRO-TRO heeft al geruime tijd de 
wens om de bestaande website te moderniseren. 
Het doel is enerzijds om de site een facelift te ge-
ven en anderzijds om de site beter beheersbaar te 
maken. Met name het vereenvoudigen van het be-
heer is van groot belang omdat het daardoor gemak-
kelijker wordt om aanpassingen aan te brengen. Op 
die manier kan de site beter inspringen op de actua-
liteit. Ook de bereikbaarheid voor geïnteresseerden 
en de beschikbaarheid van de juiste, actuele, infor-
matie over TRO-TRO zijn belangrijke doelstellingen. 

Het bestuur heeft daarom besloten om een nieuwe 
site te laten maken, die aan bovenstaande eisen vol-
doet. Na maanden van uitzoeken en testen is er nu 
een nieuwe site. Op het moment van het verschijnen 
van deze nieuwsbrief wordt er nog een laatste hand 
gelegd aan de inhoud van de site, maar deze zal op 1 
januari 2008 klaar zijn voor gebruik. Wij willen 

iedereen hierbij uitnodigen om het nieuwe jaar te 

beginnen op de nieuwe site van TRO-TRO 

(www.trotro.nl). Er is een mogelijkheid om op die 
site te reageren op inhoud en vorm. Graag zien wij 
ook van de lezers van onze nieuwsbrief vele reacties 
(positief en negatief) tegemoet. 

Officiële opening KVIP in Oseikrom, oktober 2007 (zie p.2) 
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TRO-TRO prijst zich bijzonder gelukkig met de samenwerking tussen DOB FOUNDATION en onze stichting, 
waarvan reeds enige tijd sprake is en waarover wij in eerdere nieuwsbrieven ook al hebben geschreven. Over 
deze bijzondere samenwerking, over hun missie en visie en over hun wijze van werken willen wij graag in dit 
artikel iets meer vertellen.  

In 1997 is d.o.b foundation—een particuliere non-profitorganisatie, gevestigd in De Nijensteen te Veessen — 
toen nog Stichting De Oude Beuk, met ontwikkelingssamenwerking begonnen. Hun missie is het verbinden van 
mensen, ideeën en organisaties om samen te werken aan een rechtvaardige wereld. D.o.b foundation gelooft in 
de kracht en talenten van alle mensen, overal op de wereld, ongeacht achtergrond, politieke overtuiging, huids-
kleur of religie. Zij werkt vanuit de overtuiging dat mensen samen meer voelen, meer weten en meer kunnen 
dan ieder mens afzonderlijk. Het streven is dus krachten te bundelen door de juiste verbindingen te maken. 

Medewerkers reisden de hele wereld af om mogelijkheden te onderzoeken en initiatieven van pioniers te bekij-
ken. Enthousiast en gedreven werkte De Oude Beuk samen met Nederlandse en lokale organisaties aan projec-
ten die mensen ondersteunen. Het effect van de toenmalige klassieke aanpak— geld geven—maakten de mensen 
afhankelijk in plaats van sterker en zelfstandiger. Er werd gezocht naar een duurzamere aanpak van ontwikke-
lingswerk, via ondernemen in het land zelf: door de twee aspecten “business & care” samen te brengen in pro-
jecten. In 2002 startte het eerste project op deze manier: een kapperszaak in Novi Sad, Servië. Jongeren uit 
de jeugdzorg krijgen hier een opleiding en een deel van de winst gaat naar het plaatselijke Social Centre. Eind 
2005 ondersteunden ze zo’n 120 projecten en 26 verschillende landen.   

Op de website van d.o.b foundation (www.dobfoundation.com) lezen we de volgende informatie over de samen-
werking met TRO-TRO als partner in het Palmolieplantageproject. 

“Palmolie is een van de meest gevraagde oliesoorten op de wereldmarkt. De teelt gaat helaas vaak 
ten koste van oerbossen. Toch hoef je niet eerst een woud te kappen om te kunnen verbouwen. De 
Ghanees Nana Yaw (zie de eerste bladzijde van deze nieuwsbrief) huurde een groot stuk braak lig-
gend land van zijn dorp en begon een kwekerij voor palmolie. Hij kon aanvankelijk slechts 16 van de 
90 hectare gebruiken voor de palmplantage door gebrek aan financiën. D.o.b foundation heeft daar 
verandering in gebracht door hem te ondersteunen. Hij zal ongeveer 30 man personeel aannemen. 
Daarnaast traint hij twee boeren om ook een palmplantage te beginnen. Nana Yaw is in hart en nie-
ren een ondernemer. Lange tijd heeft hij een eigen bedrijf gehad met tweedehands auto’s. Hij heeft 
de visie, zijn vrouw Roseline doet de financiële en administratieve zaken en verder staat vriend Da-
vid Atiga hen bij voor juridisch advies. 
De rol van d.o.b foundation is die van investeerder. Na een haalbaarheidsstudie werd een lening 
verstrekt aan Nana Yaw en een donatie gegeven aan TRO-TRO, die dat bedrag in de palmolieplantage 
heeft geïnvesteerd. Daarmee is TRO-TRO voor 40% aandeelhouder; de inkomsten hieruit zullen weer 
worden aangewend voor sociale projecten in de regio. De looptijd van dit project is tot 2012. 
Verdere plannen van d.o.b foundation met dit project zijn o.a. : 1) het geschikt maken van andere 
terreinen voor palmolie, rekening houdende met het milieu (geen houtkap en wanneer dit wel nodig is, 
herbebossing elders) en 2) het onderzoeken of Nana Yaw op teelt zonder bestrijdingsmiddelen kan 
overstappen en zorgen voor een keurmerk van zijn plantage en product”. 
Binnenkort wordt op de website van d.o.b foundation een weblog geopend, speciaal over het palmolieplantage-
project. Op basis van regelmatige berichten van Nana Yaw over de voortgang van het project zal onze redac-
teur van de TRO-TROnieuwsbrief—in nauwe samenwerking met d.o.b foundation— deze weblog bijhouden.  

Wij hopen uiteraard dat de samenwerking tussen d.o.b foundation en TRO-TRO van langdurige aard zal zijn, 
omdat de plaatselijke bevolking in ons werkgebied daar alle belang bij heeft.  
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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 
ontwikkelingscommissie in het dorp. 
  
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 “Algemeen Nut 
Beogende Instelling”(ANBI) en staat ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel  onder nr. 41130925. 
 
TRO-TRO is sinds januari 2007 in Ghana als offi-
ciële Non Gouvernementele Organisatie (NGO) 
geregistreerd. 
 
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 nieuwsbrie-
ven nog eens naslaan. Ook kunt u zien hoe u met 
ons in contact kunt komen en hoe u donateur kunt 

Het bestuur: 

 

        * Maurits Verhagen, voorzitter 

 

        * Martin Kloet, secretaris 

 

        *      Bram van Nieuwenhuijzen, penningmeester 

 

        * Jan Verhoef, best.lid Technische Zaken 

 

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

 

        *     Daan Sperling, best.lid  

 

        * Chris Viallé, redacteur TRO-TRO Nieuws 

 

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. Door de Belastingdienst is onze stich-
ting onlangs aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instel-
ling”(ANBI); deze beslissing is gebaseerd op art. 6.33 Wet 
I.B. 2001 en geldt voor onbepaalde tijd.  
Giften en donaties zijn dus fiscaal aftrekbaar! 
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. 

Bestuursuitbreiding 
Het bestuur van onze stichting is sinds juli j.l. uitge-
breid met de komst van DAAN SPERLING als alge-
meen bestuurslid, na enige tijd meegedraaid te hebben 
als aspirant bestuurslid. Zijn jarenlange bestuurlijke 
en (bouw)technische ervaring vormen een interessante 
en nuttige aanvulling op de reeds aanwezige know-how 
binnen het bestuur.   


