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Onze voorzitter heeft de gewoonte zijn voorwoord te beginnen met een Ghanese uitspraak. Ik ben het Twi 

(Ghanese taal) niet machtig. Ik volsta met : ‘Ik ben blij dat u deze nieuwsbrief weer ter hand heeft genomen’. 

Dat betekent dat u nog steeds interesse heeft in onze werkzaamheden.  

Onze vaste lezers zullen inmiddels wel weten dat er binnen de stichting TRO-TRO altijd veel activiteiten 

plaatsvinden. Die ga ik niet allemaal opsommen. Dankzij veel vrijwilligerswerk (natuurlijk; dat is ons handels-

merk) van Michael Sparreboom hebben we al weer een paar maanden de mooiste website die je je kunt beden-

ken. Kijk op www.trotro.nl en oordeel zelf. Kijk niet alleen, maar zegt het ook voort. Al uw kennissen en relaties 

kunt u via een mailtje attenderen op ons bestaan en nog eens uitleggen waarom u ons steunt.  

Wat kunt u van ons verwachten de komende tijd en waar staan we even bij stil met deze nieuwsbrief?           

Ons grootste project van dit moment: de palmolieplantage. Die wordt steeds verder uitgebreid en steeds pro-

fessioneler. Onlangs zijn twee tractoren aangeschaft die het handwerk moeten verlichten en de productie op-

schroeven.  Toch loopt het tot nog toe niet allemaal op rolletjes; ik zou bijna zeggen integendeel. Maar we kun-

nen wel melden, dat de gewenste groei er aan zit te komen. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, dat weten we, 

maar het is wel leuk de eerste zwaluw te zien. Zo’n andere zwaluw is een wat stiller project: het ondersteunen 

van schoolkinderen, d.w.z. het financieren van hun opleiding. Dat is een ander speerpunt van TRO-TRO. We zijn 

behoorlijk trots op het vertrouwen dat velen van u aan ons hebt gegeven. U heeft al heel wat kinderen een 

goede basis voor het verdere leven gegeven. Naast de basisschool zijn er inmiddels ook al kinderen naar het 

voortgezet onderwijs doorgestroomd en een enkele volgt al weer vervolgonderwijs. Zij vormen dank zij uw 

steun, de toekomst van hun regio.                                                                                                                       

Ik merk dat ik al schrijvende weer heel enthousiast word van alles wat er dank zij uw steun allemaal gebeurt in 

Hwidiem en omstreken. Ik merk ook dat ik, in mijn eerste voorwoord, lang niet alles kan benoemen wat ik zou 

willen. Het voordeel van een nieuwsbrief is dat het er allemaal in staat. Lees dus maar verder, dan merkt u van-

zelf waar ik allemaal enthousiast en trots op ben: een veelheid aan acties en andere zeer vermeldenswaardige 

onderwerpen.                                                                                                                                                   

Tot slot: wilt u eens reageren op onze nieuwsbrief of op andere zaken? Dat kan altijd.                                

Graag tot horens of tot ziens. Tot de volgende nieuwsbrief. 

TRO-TRO NIEUWS      
voor donateurs, sponsors en overige belangstellenden. 

Uitgave: mei 2008  8e Jaargang, nummer 14 

Van de secretaris 

www.trotro.nl 

Sponsoren’ van schoolkinderen via TRO-TRO. 

Voor 26 kinderen uit Hwidiem en omgeving wordt momenteel 
door een aantal Nederlandse  ‘sponsors’ het schoolgeld betaald. 

Sommige van hen betalen voor twee kinderen, terwijl voor ande-
re kinderen de kosten gedragen worden door twee of meer per-

sonen gezamenlijk. Hoewel deelname aan het onderwijs voor kin-

deren tot 16 jaar in Ghana in principe gratis is, moet veelal toch 
schoolgeld worden betaald. Scholen gebruiken dit bedrag o.a. 

voor de aanschaf van leermiddelen, een verplichte maaltijd tus-
sen de middag, het onderhoud van het schoolgebouw  én om de 

onderwijzers iets extra’s te betalen. Het basissalaris is voor alle 
docenten gelijk en wordt door de overheid betaald, maar per 

school verschillen de toelagen voor de onderwijzers. Verder 
moeten kosten gemaakt worden om het schooluniform, de ver-

plichte schoenen, de boekentas e.d. te betalen. In de praktijk  
moet voor deelname aan onderwijs dus toch betaald worden. Op 

blz. 5 en 6 leest u meer over het sponsoren van schoolkinderen.  

Aïsha Sumaila (2e van links) met haar moeder, oma, zusje 
en broertje hebben voor de foto hun beste kleren aange-
daan. Aïsha kan dankzij een donateur de Junior High School 
volgen. 
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instelling, daar dan ook aan besteed te worden. Wel is het zo dat een stichting als TRO–TRO er bij gebaat is 

om ook over niet geoormerkt werkkapitaal te beschikken. Dit om eventuele plotselinge onvoorziene problemen 

direct te kunnen oplossen. Dit werkkapitaal - of anders gezegd eigen vermogen - bedraagt momenteel       € 

50.000,=. Belangrijk is dat dit eigen vermogen niet puur als geld “in de dode hand” functioneert, maar dat het - 

wanneer nodig - ook aangewend wordt voor een positief doel. Het is dan ook vanuit deze gedachte dat besloten 

is een probleem op de palmolieplantage vanuit die eigen middelen op te lossen. Wanneer van de oliepalm de 

zaailingen worden geplant duurt het 4 jaar voor er de eerste en dan meestal vrij geringe oogst komt. Dat bete-

kent dat in de eerste 4 jaar er alleen maar uitgaven zijn en geen inkomsten. Wel kunnen er in die periode zgn. 

“cash crops”, meestal groentes, geteeld worden die dan inkomsten genereren. In de droge periode hebben deze 

groentegewassen behoefte aan beregening en daarom is in 2007 besloten om met een aanvraag voor een lening 

ad € 15.000,=  om tot aanschaf van een kleine beregeningsinstallatie voor de palmolieplantage, in te stemmen. 

Wel is het zo dat dit geld verstrekt is als een lening, waarin afspraken gemaakt zijn over terugbetaling en ren-

tepercentage. De vooruitzichten voor 2008 zijn onveranderd en dus goed. Diverse projecten staan op stapel. 

Wilt u meer weten over de voortgang? Kijk dan op onze website  www.trotro.nl   

Palmolieplantage 

Op de plantage volgen de ontwikkelingen zich in rap tempo op. Na een extreme droogte in 2006 volgde een bij-

zonder natte tijd aan het einde van 2007. Deze uitersten hadden een behoorlijke invloed op de bedrijfsvoering 

van de plantage. Om de droogte te lijf te gaan werd medio 2007 een irrigatiesysteem aangelegd, noodzakelijk 

om de teelt van groente te bevorderen. Als buffer voor het irrigatiesysteem moest een voorraadbassin uitge-

graven worden. Gedurende de werkzaamheden stuitte men op grote rotsblokken, die niet met de hand verwij-

derd konden worden. Met behulp van een hijskraan werden deze alsnog verwijderd.  Tijdens die natte tijd eind 

2007 was het niet meer mogelijk de groei van onkruid op de plantage fatsoenlijk te lijf te gaan. Het omslag-

punt van handarbeid naar mechanisatie was bereikt. Met steun van TRO-TRO zijn 2 tractoren aangeschaft. 

Deze maakten deel uit van een gesubsidieerd project van de Ghanese regering. Met deze maatregelen hopen 

we dergelijke buitengewone situaties beter het hoofd te kunnen bieden en de plantage tot een succes te kun-

nen maken. 

Van de penningmeester 
Het boekjaar 2007 is met een voldaan gevoel afgesloten. De bijdra-

gen van diverse sponsoren verliepen volgens plan. De totale omzet 

bedroeg evenals vorig jaar € 180.000,=. Een belangrijke post zijn de 

sponsorgelden die bestemd zijn voor scholing. Door een heleboel, 

veelal individuele, sponsoren is in 2007 een bedrag van € 7.000,=  

voor de opleidingen van een kleine 30 leerlingen/studenten bijeen-

gebracht. Vaak wordt ruim aandacht besteed aan de projecten waar 

veel geld in omgaat zoals de bouwprojecten van kraamklinieken, 

latrines en scholen. Dat spreekt aan omdat vrijwel altijd co-

financiering van grote donoren verkregen wordt. En deze projecten 

zijn duidelijk zichtbaar in de dorpen.                                           

Maar het belang van opleiding in een land als Ghana kan niet genoeg 

benadrukt en gesteund worden. Er is een enorm gebrek aan ge-

schoolde mensen in  ontwikkelingslanden. Vooral diegenen die hier 

jaarlijks aan bijdragen, wil ik een pluim op de hoed steken. Hun mis-

schien gering lijkende bijdrage is van enorm belang voor de ontwik-

keling van Ghana. Veel gelden die aan TRO-TRO worden geschonken, 

zijn bestemd voor specifieke doeleinden. Als er een donatie verkre-

gen wordt om bijvoorbeeld een schoolgebouw neer te zetten, dan 

dient die donatie, met hopelijk medefinanciering van een grotere 

GEVRAAGD:  

een laptop met CD-drive.  

TRO-TRO’s computer in Hwidiem is 
aan de oude kant (8 jaar) en lijdt 
erg onder het Ghanese klimaat. Dan 
weer is het erg droog en stoffig, 
dan weer is het erg vochtig. Ook 
het beeldscherm heeft last van deze 
wisselende, zware omstandigheden. 
Voor onze boekhouding en bij de 
(schriftelijke) verantwoording naar 
onze grotere geldschieters (NCDO, 
Impulsis, d.o.b-foundation) is de 
computer onmisbaar. Wij zoeken 
daarom een (jongere) laptop, die wij 
beter kunnen beschermen tegen de 
plaatselijke klimaatwisselingen. Kunt 
u TRO-TRO hiermee helpen, neem 
dan svp even contact op met een 
bestuurslid. Via de website mag ook! 
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Bijzondere donaties en giften 
Het afgelopen half jaar ontvingen we weer heel wat particuliere donaties, variërend van € 15,= tot € 300,=. 

Velen van u schenken ons zelfs periodiek een bedrag. TRO-TRO is alle donateurs heel dankbaar voor hun gift

(en), zonder kunnen we niet! HARTELIJK DANK! Zonder ander gulle gevers tekort te willen doen, zijn er dit 

keer drie donaties die we hier, vanwege het bijzondere karakter, graag apart willen vermelden. 

Twee keer verjaardagsgeld voor TRO-TRO!  

Eeke Houwink, twintig jaar geleden tropenarts in Hwidiem en nu huisarts in Stellendam, vierde eind vorig jaar 

haar 50ste verjaardag met een tuinfeest en vroeg de gasten om haar als cadeau  een bijdrage voor TRO-TRO te 

geven. Eeke’s actie bracht € 450,= op! Een andere belangstellende donateur die anoniem wenst te blijven, deed 

eenzelfde oproep aan de gasten voor het feest van haar 60ste verjaardag; deze actie bracht € 670,= op! TRO-

TRO is beide jubilarissen natuurlijk zeer erkentelijk en zal de ontvangen bedragen binnen haar doelstellingen 

nuttig besteden, bij voorbeeld voor het waterpompproject in Owusukrom (zie elders deze nieuwsbrief). 

Collectebus Ut Brûedje te Blerick. De bekende collectebus op de toonbank van onze ‘vaste sponsor’ Bek-
kerie Ut Brûedje in Blerick, werd in februari weer geleegd. Na ruimhartige verdubbeling door bakker Jan, 

werd € 350,= op TRO-TRO’s rekening bijgeschreven. Ook dit geld gaat worden ingezet voor het waterproject 

in Owusukrom. 

Venlo in actie voor  

‘Schoon drinkwater in Owusukrom’ 
Recent ontving TRO-TRO een aanvraag voor de aanleg 

van een drinkwatervoorziening in Owusukrom, een dorp-
je met zo’n 800 inwoners, gelegen tussen cacaoplanta-

ges in voormalig tropisch regenwoud, vlak bij het voor 
TRO-TRO zo bekende Twabidi. Een pomp die werkt op 

zonne-energie moet zorgen dat er overdag twee grote 
kunststofwatertanks (8.000 liter) worden gevuld, die op 

het hoogste punt staan in het dorp. Vanaf die water-
tanks loopt er een waterleiding naar één centraal tap-

punt in het dorp. Daar kunnen mensen emmers water 
vullen en mee naar hun huis nemen. Per emmer water 

moet een klein bedrag betaald worden; van dit bedrag 
wordt het systeem onderhouden en wordt de persoon 

betaald die bijhoudt hoeveel emmers water elk huishou-
den gebruikt. Een dorpscommissie ziet toe op de beste-

ding van het geld en zorgt ook voor het onderhoud.      

TRO-TRO deed, samen met stichting Picosol, al eerder 
eenzelfde project in Twabidi en daar werkt dit al 3 jaar 

heel goed (voor meer informatie: zie nieuwsbrief 7,8,9 
en/of  www.trotro.nl ). Voor het totale project is onge-

veer € 17.000 nodig. TRO-TRO heeft, net als bij voor-
gaande projecten een verdubbeling van ingezamelde gel-

den aangevraagd bij de Nationale Commissie voor Duur-
zame Ontwikkeling (NCDO). Feitelijk hoeft er dus ‘maar’ 

€ 8500,= ingezameld te worden om de inwoners van 
Owusukrom, waaronder heel veel kinderen, zuiver drink-

water te bezorgen. Het belang daarvan hoeft in Neder-
land natuurlijk aan niemand te worden uitgelegd. Het 

project gaat weer uitgevoerd worden in samenwerking 
met Picosol en draagt direct bij aan verwezenlijking van 

Millenniumdoel 7 van de Verenigde Naties: Voor meer 
mensen schoon drinkwater en voor meer mensen een 
leven in een duurzaam milieu.  

Twee acties in Venlo voor dit project!!  
Eind mei wordt in Venlo-Oost, op speelplek Ut Greunveld-

je een nieuw speelattribuut feestelijk geopend, namelijk 
een door kunstsmid Juul Baltussen ontworpen water-

pomp. Het pompmechanisme in de pomp wordt ook veel 
gebruikt in Afrika en dat bracht de buurtbewoners op 

het idee om een actie te houden voor een pomp in dat 
continent. Het is immers niet overal op de wereld van-

zelfsprekend dat er zomaar water uit de grond gepompt 
wordt, helemaal niet om ermee te spelen. Via een buurt-

bewoner kwam men uit bij TRO-TRO, die toevallig net de 

aanvraag uit Owusukrom ontvangen had. 

Daarnaast wil de, inmiddels bij trouwe TRO-TRO-volgers 
bekende, zelfsturende fietsclub “Ut Tuinhuuske” met 

haar jaarlijkse sponsortocht bijdragen aan dit project en 
daarvoor zoveel mogelijk geld bijeen proberen te trap-

pen. Dit jaar fietsen de mannen in  de eerste week van 
juni van Praag naar Venlo. U kunt hun verrichtingen vol-

gen via www.tuinhuuske.nl  (zie ook pagina 8) 

Schoon en stromend drinkwater voor het hele gezin. Het 
water is vanuit een reservoir opgepompt met behulp van 

zonne-energie, duurzaam en vrijwel onderhoudsvrij! 
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DEVELOPMENT CHIEFS 

Onlangs lazen wij in Vrij Nederland een interessant artikel over het fenomeen “Development Chief” in Ghanese 

dorpen. Omdat Maurits Verhagen, onze voorzitter, dit predikaat al jarenlang draagt, willen wij er in deze 

nieuwsbrief even bij stilstaan. 

De onderliggende vraag in het bewuste artikel van Karin Anema was of het een briljante vondst is om westerse 

investeringen aan te trekken. Of gooien de Ghanezen hun culturele identiteit te grabbel? In het artikel wordt 

beschreven hoe een Amerikaanse softwareverkoper op enig moment besefte dat levensgeluk niet te meten valt 

aan wat je verdient, maar aan wat je voor anderen doet. Hij meldde zich via een ontwikkelingsstichting aan bij 

een ecotoeristisch project in Ghana en kwam in contact met een jonge dorpeling, die doende was om de leeg-

loop van vrouwen en meisjes uit het dorp naar Accra (om daar meer geld te verdienen) te stoppen. Zijn bedoe-

ling was om toeristen te trekken door oude ambachten in 

zijn dorp nieuw leven in te blazen. De Amerikaan heeft 

hem daarbij ondersteund door feedback te geven, te hel-

pen en te stimuleren. Die hulp resulteerde in een verzoek 

van de chief (dorpsoudste) aan hem om development chief 
te worden in het dorp, waarmee zijn grote waardering en 

acceptatie werd geuit. Na zijn instemming daarmee werd 

hij officieel geïnstalleerd, wat gepaard ging met oude 

rituele handelingen en gebeden. 

De introductie van deze bijzondere zetel in de dorpsge-

meenschap dateert uit 1985, toen de koning van het 

machtige Ashanti-volk hiertoe besloot. De lokale chiefs, 

die overigens alleen door afstamming op deze positie kun-

nen komen, gaan op zoek naar betrokken en vooral ook 

rijke buitenstaanders, veelal uit het westen. Deze deve-
lopment chiefs worden geacht voor de rest van hun leven 
ervoor te zorgen dat het dorp zich goed ontwikkelt met 

de gelden, die zij via hun netwerk van sponsoren weten te 

bemachtigen. Ook vrouwen komen voor deze titel in aanmerking, maar worden dan queen-mother genoemd. Be-

roemdheden als Stevie Wonder en Rita Marley – Bob Marley’s vrouw – werden op deze manier ook development 
chief en queen-mother.  

Maurits Verhagen werd in 1991  als een van de eersten “gekroond”, nadat hij eerst 4 jaar als tropenarts in een 

missieziekenhuis had gewerkt. Hij heeft het steeds als iets heel bijzonders ervaren. Voor TRO-TRO garan-

deert deze positie van haar voorzitter als development chief in de dorpsraad van Hwidiem, dat we goed op de 

hoogte blijven van relevante lokale  ontwikkelingen. De lijn naar TRO-TRO’s doelgroep is zo heel direct en kan 

eigenlijk niet korter. Het TRO-TRO bestuur zal er uiteraard continue op letten dat Maurits zijn “eigen” dorp 

niet voortrekt bij de honorering van projectaanvragen. Maar daarop hebben we hem nog nooit kunnen betrap-

pen. Integendeel! 

Inmiddels is er sprake van een trend, waar helaas ook negatieve aspecten aan verbonden zijn. Tegenstanders 

spreken over de devaluatie van het chieftaincy. Dat heeft deels te maken met het feit dat sommige develop-
ment chiefs  doen alsof de macht aan hen is overgedragen. Zij pronken met de naam en laten zich in westerse 

media als machtige koningen van een exotische stam portretteren, terwijl het een louter ceremoniële titel is. 

Maar ook binnen de Ghanese gemeenschap klinken enkele negatieve geluiden door. “Het is exploitatie van de 

Ghanese cultuur en onrespectvol. Het chieftaincy verwordt tot een financieel spelletje”. Ook zijn er helaas 

voorbeelden van het misbruik maken van de titel door development chiefs, die ontvangen gelden deels in eigen 
zak steken. Maar gelukkig overtreffen de vele positieve voorbeelden van goed functionerende development 

chiefs ruimschoots deze negatieve ervaringen. 

De Chief,  de queen-mother en één van de “nana’s” (wethouder)

van Hwidiem in vol ornaat 
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Wij lazen voor u . . . .  
Esther Blom, een medewerkster van WONEN LIMBURG,  maakte deel uit van het gezelschap, dat begin dit jaar een bezoek bracht aan 

Ghana en met name ons werkgebied. Enkele hoogtepunten uit haar reisverslag willen wij u niet onthouden. 

• . .  Een primeur! Het regent voor het eerst in 25 jaar in januari. Een buitje? Nee, pas in de middag houdt het op en 

daarna blijft het somber. Leuk om dit meegemaakt te hebben, maar ook een beetje jammer van onze enige strand-

middag van deze reis. 

• . .  Een lange hobbelige weg naar Hwidiem. Na het lange tijd opgehouden te hebben ontkomen we er niet aan onder-

weg te moeten plassen. De dames onder ons mogen bij een oud vrouwtje met een ontbloot bovenlijf op een binnen-

plaatsje tussen de kippen op hun hurken. Met zulke dingen kun je toch wel even jaloers zijn op je mannelijke reisge-

noten. 

• . .  En dan is het zover. We gaan “onze”latrine” (medegefinancierd door  WO-

NEN LIMBURG. red.) bekijken in Twabidi. Metselaar Abdul en zijn mannen 

hebben goed werk verricht! Het eerste project met de nieuwe bouwmetho-
de is geslaagd!. Rini en ik hebben de eer de latrine officieel te mogen ope-

nen. En officieel is in Ghana ook officieel. We zijn uitgenodigd bij de Chief 
en zijn dorpsraad. Na het bekende jeneverritueel (eerst wat jenever op de 

grond gieten voor de voorouders, dan pas zelf een slok nemen, red.) lopen 
we naar een plek midden in het dorp, waar stoelen zijn klaargezet. Er volgen 

allerlei speeches en bedankjes, waarna we met alle dorpsbewoners naar de 
latrine lopen. Het logo van WONEN LIMBURG prijkt mooi op het aanzicht 

en er hangen sierlijke linten die wij met een verbandschaar mogen doorknip-

pen. Luid applaus van de dorpsbewoners volgt, hier en daar wordt gedanst. 

• . .   Zondag, tijd om naar de kerk te gaan. Het is een uitbundige dienst met 

veel zang en muziek, een hele belevenis. Zelfs hier worden we als blanke 

gasten helemaal in het zonnetje gezet. Onze gids vertaalt netjes een half 
uur lang de preek voor ons, maar omdat de voorganger zo hard schreeuwt, kunnen we de jongeman niet verstaan. 

Voor de beleefdheid knikken we maar af en toe. 

• . .  Onze vaste chauffeur brengt ons naar Kumasi. We bezoeken daar dé markt, leuk om gezien te hebben, maar je 

moet niet een beetje claustrofobisch zijn. Vanwege de African Cup is het ons niet gelukt een hotel te vinden, maar 
via een kennis van Maurits  overnachten we in een gigantische villa. De hutjes en de villa’s staan echt bij elkaar, dus 

gedifferentieerd wonen kennen ze daar wel!.  

• Iedereen die serieus overweegt om eens mee te gaan, kunnen wij alleen maar aanraden: doen! Je zult er geen spijt 

van krijgen! 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is Mohamed Yakubu; hij heeft verlamde benen t.g.v. polio en 
is één van TRO-TRO’s succesvolste studenten, wiens opleiding 
door een particuliere donateur wordt gesponsord. Mohamed gaat 
dit najaar een universitaire studie volgen in Kumasi.  

Welke kinderen komen in aanmerking voor 
sponsoring? 

Een commissie in Hwidiem, bestaande uit een ge-

pensioneerde schooldirecteur en twee nog actieve 

onderwijzers, toetst de aanvragen voor sponsoring. 

De commissie hanteert hierbij de samen met TRO-

TRO vastgestelde criteria: motivatie van de be-

trokken leerling en de financiële draagkracht van 

de ouders. Eventuele voorgaande schoolrapporten 

moeten door de aanvragers worden overlegd en in-

dien nodig, vraagt de commissie nog informatie op 

bij de docent(en). Betreft het een aanvraag voor 

vervolgonderwijs (Senior High School of een vakop-

leiding) dan beoordeelt de commissie ook de kans 

op succes op basis van haar/zijn rapporten en ad-

vies van de laatste docent. De commissie kan ver-

volgens een aanvrager met een positief advies voor-

dragen aan TRO-TRO, waarna wij proberen een 

sponsor voor het betrokken kind te vinden. 
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Hans vertelt dat dergelijke projecten natuurlijk nooit 

geruisloos verlopen. Eerst stagneerde de invoer van 

de in Bangkok bestelde materialen. Verder was er 

sprake van een langdurige periode van regenval, wat 

dus ook tot vertraging leidde. Maar zijn verblijf was 

zonder meer nuttig, op de eerste plaats voor het be-

treffende project, maar niet in het minst voor Hans 

zelf. “Het was mijn eerste ervaring met Afrika en wat 

voor een!!! Natuurlijk was ik zo af en toe geïrriteerd 

door de Ghanese manier van werken – langzaam en la-

coniek (“morgen is er weer een dag!”), je niet houden 

aan de afspraken etc. - maar daar moet je je bij neer-

leggen. Deze ervaringen en indrukken en de bereikte 

resultaten neem ik mee in mijn dagelijkse leven; ik zal 

ze doorvertellen, zodat ze niet verloren gaan. Ik hoop 

WIJ SPRAKEN MET . . . . .  
Dit keer spraken wij met HANS TEEUWEN, een 

enthousiaste vrijwilliger van TRO-TRO, die al 

twee keer een bezoek aan ons werkgebied heeft 

gebracht en daarover uren boeiend kan vertellen. 

Hans (1964) werkt als bouwkundige bij WONEN 

LIMBURG, een  woningstichting in Venray, die een 

belangrijke rol speelt bij de realisatie van projec-

ten in Ghana. Na zijn bouwtechnische opleiding en 

enkele banen elders begon Hans bij WONEN LIM-

BURG in 1998. Hij houdt zich daar nu bezig met 

de administratie van de afd. Technisch Beheer, 

wat o.m. inhoudt het samenstellen van begrotingen 

en de opdrachtverstrekking naar aannemers. 

Hij is in contact gekomen met TRO-TRO destijds 

doordat hij positief gereageerd heeft op een op-

roep voor een vrijwilliger bij WONEN LIMBURG 

om een project te ondersteunen, dat door zijn 

werkgever werd gesponsord. Dit betrof het pro-

ject om zg. Habitech-bouwstenen te maken van 

aarde en cement om de kosten van het bouwpro-

ces te reduceren. Deze methode heeft als voor-

deel dat er veel minder cement nodig is en het 

maken van de stenen door ongeschoold personeel 

kan worden uitgevoerd.(Red.: hierover hebben wij in 
vorige nieuwsbrieven uitvoerig bericht). 

Hans werd tot zijn verrassing uitgekozen en reis-

de in eerste instantie af naar Bangkok om zich 

daar te verdiepen in de nieuwe bouwmethode. Al 

snel volgden er twee reizen naar Ghana, beide van 

enkele weken, om samen met Abdul, onze lokale 

metselaar, de eerste stenen te maken, te testen 

en te verwerken.  Vervolgens wilden we het pro-

ject – de bouw van een toiletgebouw, speciaal ont-

wikkeld voor de tropen – opstarten en verder rea-

liseren. 

Welke scholen bezoeken de gesponsorde kinderen? 
TRO-TRO komt met de sponsors overeen dat men de gehele ‘schoolcarrière’ van een kind sponsort, d.w.z. tot 

en met de Senior High School (SHS). We zijn met het programma eind vorige eeuw gestart, de meeste ge-

sponsorde kinderen zitten inmiddels op de SHS, namelijk elf en  drie doen al  een vervolgopleiding 

(docentenopleiding of technische school). Zeven leerlingen gaan naar een Junior High School (t.m 15 jaar) en 

vijf zitten er nog in het basisonderwijs (Primary School). Door de sponsoring krijgen dus kinderen van minder 

draagkrachtige ouders, overwegend meisjes, gelukkig toch de kans om een schoolopleiding af te maken. Een 

heel waardevolle investering! 

Schoolbeurzen betaald door d.o.b-foundation 
Sinds 2004 is met geld van de d.o.b-foundation een programma opgezet waaraan momenteel zo’n 60 leerlin-

gen deelnemen, 30 aan een Junior High School en 30 aan een Senior High School. De Oude Beuk heeft subsi-

die voor het programma toegezegd t/m 2012, waarna het programma op eigen kracht verder moet kunnen. 

Over dit programma volgt in een volgende nieuwsbrief meer informatie. 

 

Hans Teeuwen en het TRO-TRO bouwteam voor de nieuwe latrine .  

Naast Hans (geheel rechts) staat Abdul, onze vaste metselaar. 
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Microkredieten, een hype of effectief? 
Al geruime tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over onze plannen om ons te gaan verdiepen in de wereld 

van de microkredieten, een onderwerp dat de laatste jaren natuurlijk erg in de belangstelling staat, mede van-

wege de publiciteit die prinses Maxima hieraan geeft. Het idee van microkredieten kwam voort doordat wij als 

TRO-TRO financiën ter beschikking hadden gekregen via Stichting De Oude Beuk. Zij wilden het geld graag via 

microkredieten terug laten vloeien naar de bevolking in plaats van het terug laten storten in hun stichtingskas. 

Dit leek ook ons interessant want er wordt veelal positief gerapporteerd over de microkredieten. Om ons goed 

voor te bereiden op een dergelijk project hebben we contact gezocht met diverse organisaties die meer erva-

ring hadden op dit gebied. Onze belangrijkste contactpersoon in deze werkt in Uganda voor Stichting Trias en 

heeft veel ervaring in het opzetten van financieringssystemen in ontwikkelingslanden. Al snel bleek dat het 

minder eenvoudig is dan het lijkt om op een goede manier leningen te verstrekken. Maar al te vaak blijkt dat er 

niet terugbetaald wordt zoals afgesproken en dat wekelijkse controle nodig is om het systeem te laten werken. 
Dit alles heeft vaak te maken met de volgende factoren:  

• Voorafgaand aan een microkrediet dient er eigenlijk een training te worden gegeven over sparen en het 

omgaan met geld omdat de kleine ondernemers waar de kredieten zich op richten, niet gewend zijn hun 

financiën te plannen.  

• TRO-TRO heeft tot nu toe voornamelijk geld gegéven in plaats van geléénd. Dit kan tot verwarring leiden 

en de ondernemers kunnen er ten onrechte vanuit gaan dat ook de lening een schenking is, ondanks dat 

hierover helder is gecommuniceerd.  

• Het goed organiseren van de betalingen vraagt veel tijd en direct contact met de ondernemers. 

In overleg met De Oude Beuk heeft TRO-TRO dan ook besloten om geen microkredieten meer te gaan ver-

strekken.  Het lijkt onvoldoende kans van slagen te hebben om dit binnen onze huidige manier van werken goed 

toe te passen. Bovendien zijn er al een aantal banken actief in Ghana in het verstrekken van microkredieten. 

Het lijkt ons dus verstandiger om ons verder te ontwikkelen in de richting die we al jaren gaan en dat is het 

ondersteunen van (kleinschalige) projecten op gebied van landbouw, gezondheidszorg en economie, die vanuit 

de bevolking zelf worden aangevraagd. We hopen u met deze toelichting te hebben overtuigd dat TRO-TRO 

graag gedegen te werk gaat en bewust keuzes maakt op welke wijze haar inspanningen het beste tot hun recht 

komen in plaats van blind in te stappen op trends. 

Muur om 1e streekschool te Hwidiem 

Al enkele jaren zijn we bezig met het opzetten van 

een onderhoudsplan voor deze school. Deze  be-

staat uit een kleuter-, een basis- en een vervolg-

school en is al circa 12 jaar geleden gebouwd met 

steun van TRO-TRO. De laatste jaren was er als 

gevolg van achterstallig onderhoud, sprake van 

verval. Een reden om in samenwerking met het 

schoolbestuur te bekijken hoe we het onderhouds-

probleem kunnen oplossen. Afgesproken werd dat 

het bestuur zou gaan zorgen voor een fonds voor 

het kleine onderhoud. Ouders van leerlingen gaan 

nu jaarlijks een  financiële bijdrage leveren voor 

een onderhoudsfonds. TRO-TRO verplichtte zich 

het grote onderhoud op zich te nemen. Uiteinde-

lijk is het de bedoeling dat de school het gehele  

O 

onderhoud voor zijn rekening zal nemen, zodra het 

achterstallige onderhoud is weggewerkt. Een eerste 

probleem was:  hoe kunnen we baldadige jeugd van het 

schoolterrein weren? De oplossing was een afraste-

ring om de school te plaatsen. Omdat we nog in een 

ontwikkelingsfase zitten met onze Habitech-

bouwmethode viel de keuze op het bouwen van een 

muur met deze stenen. Het mes snijdt in dit geval aan 

twee kanten:  de school krijgt een afrastering en de 

metselaars krijgen meer ervaring in het vervaardigen 

en verwerken van de stenen. Men is nu bezig met het 

leggen van de fundering voor de muur.  

In de volgende nieuwsbrief hopen we u daarvan een 

foto te kunnen tonen. 

dan ook dat TRO-TRO regelmatig een beroep op me zal doen om actief te blijven als vrijwilliger en zo mijn 

“steentje” bij te dragen”. Op de vraag wat hem het meeste aanspreekt in dat waar TRO-TRO voor staat en wat 

TRO-TRO doet, antwoordt hij spontaan, dat dit de kleinschaligheid is, maar ook de verankering met de mensen 

waarvoor ze het doen. “Dit alles maakt dat het geld op de goede plek terecht komt en dat de projecten ook 

werkelijk gedragen worden door de lokale bevolking. De doelen van TRO-TRO sluiten vervolgens naadloos aan 

bij mijn beleving van waar en hoe geld in een ontwikkelingsland besteed zou moeten worden”.  
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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. 

 

TRO-TRO is sinds januari van dit jaar in Ghana als 

officiële 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 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  VENLO 

  

        * Martin Kloet, secretaris   METEREN 

  

        *      Bram van Nieuwenhuijzen, penningmeester HORST 

  

        * Jan Verhoef, best.lid Technische Zaken     VOLLENHOVE 

  

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

  

        *     Daan Sperling, best.lid  NIEUWERKERK a.d. IJSSEL 

  

        * Chris Viallé, redacteur TRO-TRO Nieuws      MEPPEN (DR) 

    

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. Door de Belastingdienst is onze stichting onlangs 

aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling”(ANBI); 
deze beslissing is gebaseerd op art. 6.33 Wet I.B. 2001 en 

geldt voor onbepaalde tijd. 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 bestuursle-

den. 

 EEN TIP . . . . . 

 Gooi deze nieuwsbrief niet weg! Geef hem 

 na lezing door aan iemand, die ook  
 geïnteresseerd kan zijn of leg hem in een druk 

 bezochte ruimte.  
 Bij  voorbaat dank voor uw  moeite. 

De Venlose fietsclub Ut Tuinhuuske fietst ook dit jaar weer voor 

TRO-TRO (zie pag 3). In de 1e week van juni dit keer van Praag 

naar Venlo. Wilt u de fietsers een duwtje in de rug geven?  

Stort dan uw bijdrage op banknr. 92.81.04.486 t.n.v.  

P. Hendrikx  o.v.v. ‘Sponsortocht 2008 "Ut Tuinhuuske"  


