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De trouwe lezers herkennen de stijl van onze voorzitter. Hij begint zijn voorwoord met een Ghanese uitspraak of gezegde. Dat is al-

tijd in het Twi, één van de grootste Ghanese talen. 

In de Volkskrant van zaterdag 25 april jl. lees ik een gezegde uit een andere Ghanese taal (het Akan) dat me zeer treft: ‘Anomaa antu 

a, obua da (als een vogel niet vliegt, zal hij hongerig gaan slapen). 

Voor meerdere uitleg vatbaar; ik vertaal het met: we moeten actief blijven om te zorgen dat de vogel gaat vliegen, we moeten de rand-

voorwaarden scheppen waardoor de vogel gaat vliegen, we kunnen helpen te vogel te leren vliegen. 

TroTro bestaat dit jaar 20 jaar en in al die tijd hebben we al veel projecten kunnen doen (laten) uitvoeren dank zij de steun en het 

vertrouwen van vele donateurs. Ik durf te zeggen dat we dat vertrouwen niet hebben geschaad. Als u de mogelijkheid  heeft kijk dan 
eens naar de steeds mooier wordende website van onze stichting: www.trotro.nl. Gebouwd op basis van deskundig vrijwilligerswerk en 

ook dat is een mooie parallel met al ons andere werk; veel inzet met weinig kosten en een mooi resultaat. Op deze website staan heel 

veel voorbeelden waar we ons de afgelopen jaren zoal mee bezig hebben gehouden. 

En het lijkt alsof we nog maar aan het begin staan van heel veel werk ter plaatse. Diverse hele goede projectaanvragen hebben ons 

bereikt. We bruisen van de ideeën om deze aanvragen te koppelen aan potentiële donateurs; lang niet alles kunnen we zomaar met re-
guliere donaties ter plaatse gaan regelen. Dat leert mij dat we als organisatie nog steeds groeien, persoonlijk, maar ook in het netwerk 

om ons heen. En dat blijkt erg prettig en belangrijk. Ook voor ons geldt dat met samenwerken nog betere resultaten te halen zijn. 

Over het zoeken van deze samenwerkingsverbanden en de mogelijke projecten die daaraan te koppelen zijn informeren we u graag 

later. 

Over de noodzaak van nog eens 20 jaar TroTro hebben we geen discussie. Het Ghanese nationaal inkomen bestaat voor 33 % uit geld 

dat migranten van over de hele wereld naar ‘huis’ overmaken. Dat geeft aan dat de lokale economie nog lang niet sterk genoeg is om op 

eigen benen te staan. Het gaat goed in Ghana, maar het kan en moet op vele fronten nog veel beter. Als wij dat gezamenlijk kunnen 
versnellen dan zou dat mooi zijn. Er is soms discussie over het feit of ontwikkelingssamenwerking de nationale regeringen niet afhoudt 

van het ontwikkelen van eigen initiatieven. 

Als ik zie hoe, dankzij TroTro’s werk (uw donaties), lokale binnenlandse gemeenschappen mede (nooit alleen dankzij één ‘ding’) opbloei-

en dan bestrijd ik deze visie. Kom maar eens mee op één van de reizen die we organiseren en ervaar zelf het nut van uw donatie. 

Martin Kloet, secretaris. 
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Van de secretaris 

www.trotro.nl 

Uit het jongste reisverslag... 

Zoals ieder jaar bracht een bestuurs-delegatie ook deze winter weer  

een bezoek aan de Tro-Tro projecten in Hwidiem en andere delen van 

Ghana waar de stichting actief is. 

Van dit bezoek wordt een verslag gemaakt, in telegramstijl. En ook al 
zijn de bewoordingen kort en krachtig, het is een lijvig reisverslag. 

Deze hele Nieuwsbrief zou ermee gevuld kunnen worden. Uw redacteur 

kreeg inzage en wil een aantal punten uit deze rapportage graag met u 

delen. Hier een kleine greep uit hun vele bevindingen ter plaatse... 

Tijdens de bezoeken aan de Freros Palmolieplantage is 
met name gekeken naar de beregeningsinstallatie en het 
waterbassin. De beregeningsinstallatie is dit jaar naar tevre-
denheid gebruikt. De cash crops waren inmiddels geoogst. 
Er was al een begin gemaakt om de buizen en sproeiers 
naar het dorp te brengen. Geadviseerd om dit zo snel moge-
lijk te doen en de buizen uit de zon op te slaan zodat die min-
der snel verweren. De buizen worden volgend jaar op de an-
dere plaats voor de cash crops gelegd. Rotatie van de locatie 

van de cash crops is noodzakelijk om bodemziektes 
en -plagen te voorkomen. Dit was juist gezien. In-
graven van de buizen is daarom ook niet nuttig. Het 
waterbassin had voldoende water. De in- en uit-
stroom openingen waren met gaas afgesloten en er 
was Tilapia en Catfish in uitgezet zoals we vorig jaar 
besproken hadden. (vervolg op p.2) 
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Wat de komende periode betreft is het prettig om te weten dat het  project “Schoon Drinkwater in Owusukrom” meegefinancierd 

wordt door NCDO, waardoor dit project van in totaal  € 17.000  dit jaar kan worden uitgevoerd. 

Graag wil ook ik alle donoren, klein en groot,  bijzonder hartelijk danken voor hun bijdragen waardoor wij de projecten in Hwidiem en 

omgeving uit kunnen - blijven - voeren. 

Bram van Nieuwenhuijzen 

 

(vervolg reisverslag) 

VOCATIONAL practical training centre Velen  over dit onderwerp gesproken, het belangrijkste gesprek was met 
de District Director of Education in Kenyasi. Kandidaten die zich voor een dergelijk centre gemeld hebben zijn: Nka-
seim (10 km van Hwidiem), Hwidiem en nu ook Dadiesoaba (30 km van Hwidiem). De overtuiging dat er behoefte is 
aan een praktijkgerichte opleiding voor Junior Secondary School-verlaters en drop-outs is duidelijk bevestigd. Plan-
nen om daarin het Habitech bouwen centraal te stellen. De eerste groep leerlingen kan leerervaring opdoen bij het 
bouwen van de school. Nodig zijn: een helder projectplan gebaseerd op een toekomstvisie, een projectleider met 
bouwkundige en educatieve ervaring, en financiering. Een uitdagend en potentieel zeer waardevol project. 

(zie voor vervolg pagina 5) 

 Van de penningmeester 
 mei 2009. 

 

Het jaar 2008 is goed verlopen. De sponsorbijdragen van in totaal ruim € 80.000 
hielden vrijwel gelijke tred met die van het voorgaande jaar. De uitgaven in het 

boekjaar 2008 bedragen € 80.000 rond, zodat er een positief resultaat is over 

2008 dat bestaat uit geoormerkte gelden die dit jaar besteed zullen worden. 

Het feit dat de sponsor bijdragen overeenkomen met die van het jaar daarvoor 

betekent ook  dat de zo uitermate belangrijke scholing en opleidingsprogramma’s 

onverminderd konden worden gecontinueerd. 

Wat de bouwprojecten betreft nadert de school in Hwidiem zijn voltooiing en zal 
de financiële verantwoording direct na een bezoek van onze voorzitter aan Hwi-

diem in juni aanstaande worden ingediend bij Impulsis. Ondanks de vertraging door 

weersomstandigheden wordt deze bouw conform budget gerealiseerd. 

De Oliepalm Plantage Freros heeft de nodige aandacht gevraagd. De werkzaamhe-
den aan onderhoud en onkruidbestrijding vragen meer arbeidsinzet dan verwacht. 

Daarom is vorig jaar besloten om nog één maal een lening van € 20.000 uit niet 

geoormerkte gelden aan Freros te verstrekken voor de aanschaf van 2 trekkers 
om de onderhoudswerkzaamheden gedeeltelijk gemechaniseerd te doen. Deze 

trekkers zijn aangeschaft via een subsidieprogramma van de Ghanese overheid om 

agrarische bedrijven te stimuleren. Overigens betekent dit dat onze stichting nu 

alleen nog maar over geoormerkte fondsen beschikt. 

 

De beregeningsinstallatie waarvoor eerder een lening is verstrekt heeft in 2008 
goede diensten bewezen en resulteerde in betere opbrengsten van groentes als 

tussengewas. 

In overleg met de stichting “DOB” wordt bekeken op welke wijze de voortgang van 

deze plantage het beste zal kunnen verlopen. 

 

BEDANKT! 

Deze oproep stond in onze Nieuwsbrief van mei 
2008 

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. Wij zoeken daarom een (jongere) lap-
top, 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! 

En nu: 

De laptop die wij eind 2008 van Dubois & Co. 

Registeraccountants te Amsterdam kregen 

heeft tijdens de meest recente jaarlijkse 
'januari-reis' meteen goede diensten bewezen. 

Het was heel prettig om de inhoudelijke en 
financiële verslaglegging al in Ghana te kunnen 

afwerken op deze snelle en met goede softwa-

re uitgeruste laptop. 

 

Bedankt! Me da wo ase! 

 
 

 

Water voor Owusukrom 
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Bijzondere donaties en giften – nieuwsbrief 16 
 

Van ALK-abello, een farmaceutisch bedrijf uit Nieuwegein, ontvingen we vlak voor de Kerst van 2008 een gift van 500 euro. Jaarlijks 

steunt ALK een Goed Doel met het bedrag dat ze anders aan kerstkaarten voor relaties zou uitgeven. Werknemers mogen dan een 

‘Goed Doel’ voordragen en stemmen vervolgens welk doel de ‘kerstgratificatie’ krijgt. Dit jaar droeg één van de werknemers TRO-TRO 
voor en tot ons genoegen eindigden we samen met Kika kinderfonds op een gedeelde eerste plaats, met genoemde gift tot gevolg.  

ALK hartelijk dank voor dit kerstkado, ALK-medewerkers bedankt voor jullie steun! 

Zowel deze als de vorige nieuwsbrief zijn in kleur geprint bij WONEN LIMBURG! Een donatie in natura waar we heel erg blij mee zijn. 

Een donateur die anoniem wenst te blijven sponsorde meteen na het lezen van de vorige nieuwsbrief allebei de schoolkinderen waar-

voor in die nieuwsbrief een oproep werd gedaan. Diezelfde oproep heeft bovendien voor nog twee andere kinderen een sponsor opgele-

verd! 

Ook de gevraagde laptop werd kort na de oproep in onze vorige nieuwsbrief gedoneerd, we kregen er zelfs twee! Van beide laptops 

wordt het beste gecombineerd om er zo een optimaal werkzame laptop voor Thomas, onze man in Ghana, van te maken. Donateurs, be-

dankt! 

Voor het vierde jaar op rij (!) ontvingen wij, van een donateur die liever niet met naam genoemd wordt, een bedrag van 3000 euro! 
Het bedrag is bestemd voor de opleiding van meisjes/jonge vrouwen die daarvoor wel de capaciteiten hebben maar niet de financiële 

middelen. Dankzij de bijdragen van deze donateur hebben inmiddels 3 meisjes hun middelbare school kunnen afronden. Drie andere 

meisjes doen daarvoor dit jaar eindexamen en één jongedame volgt een Universitaire opleiding in Kumasi. 

 

 

Bouw school Kensere door regen ver-

traagd. 
 

Het Ghanese regenseizoen heeft in 2008 langer geduurd en 

er is ook nog eens meer regen gevallen dan gebruikelijk. Voor 
het toepassen van de Habitech bouwmethode bij het bouwen 

van de nieuwe basisschool in Kensere (het dorp waar vroed-

vrouw Liesbeth haar kliniek heeft) leverde dat een vertra-
ging van enkele maanden op. Dit omdat het zeven van natte 

grond niet goed mogelijk is, waardoor geen stenen geperst 

konden worden. Gelukkig hebben we in januari 2009 de ste-
nenproductie weer kunnen starten. Impulsis, de organisatie 

die de helft van het project financiert, heeft begrip voor de 
situatie en ruimhartig uitstel verleend voor de termijn waar-

op het project moet zijn afgerond. Het ziet er nu naar uit 

dat de school aanstaande juni kan worden opgeleverd. 

In onze Nieuwsbrief nummer 14 van mei 

2008 stond een artikel over het onderhoud aan de streek-
school in Hwidiem die ruim 12 jaar bestaat. Het grootste pro-

bleem was hoe baldadige jeugd van het terrein geweerd zou 
kunnen worden. Gekozen werd om met de Habitech bouwmetho-

de deze muur te gaan maken, zodat de metselaars weer ervaring 

konden opdoen met het vervaardigen en verwerken van de ste-

nen; tijdens zijn bezoek aan Hwidiem begin dit jaar fotogra-

feerde onze voorzitter de   

Muur om de 1e streekschool te Hwidiem 

 

    Langzaam maar zeker vordert de bouw van de school in Kensere 
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naar Venlo, groeide in de loop van de jaren uit tot 

een zesdaagse tocht vanuit Praag naar Venlo in 2008. 

Voor onze jubileumrit hebben wij een elfhonderd 

kilometer lange tocht uitgestippeld, die we in zeven 

dagen willen afleggen. 

We starten deze keer op 30 mei in Venlo. Via de Ei-

fel rijden we de Elzas in, met als hoogtepunt de be-

ruchte reus van de Vogezen, de Col du Grand Ballon. 

Vervolgens keren we via Duitsland terug naar huis. 

Op 6 juni worden wij feestelijk ontvangen in het 

centrum van Venlo, bij café De Roeëje Lieuw, in de 

Steenstraat. 

Ambassadeur Peter Winnen 

Ook dit jaar heeft de fietsclub Peter Winnen bereid 

gevonden om ambassadeur voor het project te zijn. 

De oud-wielrenner en auteur van verschillende boe-

ken heeft zijn sympathie voor dit project uitgespro-

ken. 

 

Het Goede Doel 

Dit jaar fietsen wij voor de derde keer voor Stichting TRO-TRO. De voorzitter van deze stichting, 

is een van de leden van onze fietsclub. 

De doelstelling van Stichting TRO-TRO (www.trotro.nl) is het bevorderen van de gezondheidszorg, 

de sociaal-economische ontwikkeling en het onderwijs in Ghana. In Nederland werkt TRO-TRO lou-

ter met vrijwilligers en kan daarom garanderen dat alle giften en donaties uitsluitend aan de pro-

jecten worden besteed. 

In de planning staat dit keer een  Waterleiding en een schoon drinkwater voorziening voor het 

plattelandsdorpje Kwabena Gyan in Ghana. Naast een op 750 m afstand van het dorpje gelegen 

bron, wordt een waterreservoir gemaakt, van waaruit het water m.b.v. zonne-energie wordt opge-

pompt naar een kunststof watertank op het hoogste punt van het dorp. Vanuit de watertank wordt 

een waterleiding gelegd naar twee tappunten in het dorp. De dorpsbewoners beheren zelf het sys-

teem en betalen per inwoner een maandelijkse bijdrage die gebruikt wordt voor het onderhoud van 

het systeem. 

Net als de twee voorgaande jaren hopen wij ook dit  jaar weer een flink bedrag bij elkaar te fiet-

sen. Het volledige sponsorbedrag zal ten goede komen aan het project in Ghana. 

Tour du grand Ballon 
Beste lezer,    

  Wellicht heeft u al eens 

van Fietsclub Ut Tuinhuuske gehoord, 

maar voor degene die ons nog niet kent, 

zullen wij ons eerst even voorstellen. Wij 

zijn een club van enthousiaste recreatie-

ve wielrenners. Naast onze wekelijkse 

trainingsritten in de omgeving van Venlo, 

organiseren wij jaarlijks een meerdaagse 

sponsortocht. Wat tien jaar geleden be-

gon als een tweedaagse rit van Parijs 
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Wij ontvingen. . . .  Een compliment………………... 

Januari 2009 

Beste Tro-Tro-ers, 

Allereerst de beste wensen voor 2009 voor jullie persoonlijk en voor het goede werk dat jullie doen. Het nieuwe jaar ben ik 

begonnen met het lezen van jullie TRO-TRO-NIEUWS. Complimenten, ziet er goed uit en er staat interessant nieuws in. 

Met name de nieuwe bouwmethode vind ik een geweldig initiatief van jullie. 

Ik heb op jullie website gekeken en daarvan de nieuwsbrief gedownload en doorgestuurd naar mijn medebestuursleden van 

de ELPG.  

Frits H.W. Brouwer, Laren (NH)  

         

Kwabena Gyan 

 

(vervolg reisverslag) 

Paddestoelenteelt. Bezoeken ge-
bracht aan de afdeling Mushroom cul-
tivation van het Food Research Institu-
te te Accra.Uit de gesprekken met Dr. 
Mary Obodai blijkt dat niet alleen de 
teelt van oesterzwammen (Pleurotes 
spp.) op houtzaagsel goede mogelijk-
heden biedt maar ook de teelt van wat 
zij noemen de Oil Palm mushroom. 
Deze laatste is een Volvariella species 
die in Azië op rijststro geteeld wordt. 
Deze soort kan zowel op de restanten 
van de oilpalm bunches als op het 
vezelresidu geteeld worden. Mary 
Obodai vertelde ook dat er in Techi-
man (2 uur van Hwidiem) iemand is 
die paddenstoelen teelt. Het bezoek 
aan deze persoon die het Bemcom 
Youth Training and Resource Center 
heeft opgericht was bijzonder boeiend. 
Bernard Bempah doet niet alleen trai-
ningen paddenstoelenteelt maar ook 
op het gebied van Grasscutters 
(Beverratten), Rabbits (uit Nederland), 
Snails en Beekeeping. 

(vervolg op p. 7) 

 

Drinkwaterproject Owusukrom / Kwabena Gyan 

De voorbereidingen voor het drinkwaterproject zijn in volle gang. 

In januari vond een eerste overleg plaats tussen bestuurslid Jan Verhoef en 
de twee projectleiders Bas Vosbergen en Laurens Princen. Er werden 
basisafspraken en een projectplanning gemaakt. 

De uitvoering van het project in Ghana staat gepland voor week 39 t/m 44 
2009 (september en oktober). 

De zonnepanelen - door Picosol in het project ingebracht - werden in janua-
ri opgehaald bij Picosol en naar de werkplaats van Ecofys in Utrecht ge-
bracht. Bas werkt daar en is verantwoordelijk voor de technische kant van 
het project. Begin april werd een aantal  zonnepanelen geframed. Het fra-
men ging eenvoudig dankzij de aluminium profielen die we door bemidde-
ling van Peter Scheijgrond van Ecofys hadden gekregen. Peter voerde en-
kele jaren geleden een soortgelijk project uit in Twabidi.  

Zonnepanelen zijn glasplaten en dus erg kwetsbaar. Om ze goed op een 
metalen rek (tracker) in de zon te kunnen plaatsen maken we er een alumi-
nium frame omheen (framen). De rest van het materiaal voor het framen 
werd zo ver voorbereid dat we het in Ghana gemakkelijk kunnen afmaken 
zonder verrassingen.  

De zonnepanelen en de frames zijn overgebracht naar de opslagloods van 
DPA in Burgh Haamstede. De pomp, de tracker en de electronica die voor 
het project nodig zijn, werden gekocht bij Lorentz in Duitsland en ook bij 
DPA afgeleverd. Inmiddels heeft DPA het geheel, samen met nog andere 
hulpgoederen voor Ghana, in een zeecontainer verscheept naar Accra. 

De goederen zijn een paar maanden onderweg en worden tijdig voor begin 
van het project afgeleverd bij het National Catholic Secretariat in Accra. We 
maken van de gastvrijheid van de kerk gebruik om de goederen op een goe-
de en betaalbare manier in Ghana te krijgen 

Inmiddels hebben zich nog drie vrijwilligers aangemeld die ons gaan helpen 
bij de uitvoering van het project. Deze vrijwilligers komen uit Vollenhoven en 
zijn bekenden van Jan Verhoef. 

Nu zijn Jan en Laurens bezig met het maken van een plan voor de werk-
zaamheden die voor het begin van het project al in Ghana uitgevoerd moe-
ten worden. 

De vorderingen van het project worden bijgehouden op  

http://tro-tro.hyves.nl/. Geïnteresseerd? Meld je dan aan. Straks bij de uit-
voering van het project in Ghana wordt de site ook gevuld met de belevenis-
sen van de vrijwilligers en projectleiders. 

Laurens Princen 
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Wij spraken met… 

Chris Viallé 
De man die sinds 2002 verantwoordelijk was voor de  

redactie van de halfjaarlijkse TroTro Nieuwsbrief. 

Onlangs vroeg hij het bestuur om voor deze taak een opvolger 

te gaan zoeken. 

De TRO-TRO Nieuwsbrief was Chris’ initiatief en hij heeft 

alle voorgaande 15 edities gemaakt. 

Bij dit afscheid willen we wat meer weten van deze vrolijke 

man die zo veel voor de stichting heeft betekend.  

Toen je begon, in 2002 en je kijkt naar het heden, wat is het 
grote verschil tussen toen en nu?“ 

“Toen” wil dus zeggen: najaar 2001 want toen was ik zelf 3 

weken in Hwidiem en omgeving met enkele bestuursleden en 
een groepje belangstellenden. “Nu” is dus voorjaar 2009. Het 

verschil is uiteraard dat er in die periode – naast wat er al 

was - verschrikkelijk veel met succes is gerealiseerd, zowel 
in de drie kraamkliniekjes, de scholenbouw, de aanleg van 

waterputten en waterleidingen, de palmolieplantage, de sa-
menwerking met Wonen Limburg, de ontwikkeling en toepas-

sing van de nieuwe bouwmethode, de studiebeurzen etc. Dat 

is heel indrukwekkend en daar neem ik mijn petje heel diep 
voor af. Verder heb ik ook duidelijk kunnen vaststellen dat 

er heel veel geleerd is van die projectonderdelen die – 

meestal in het begin - minder goed verliepen door allerlei 
onvoorziene omstandigheden. De aanpak werd bijgestuurd, 

deskundigen – steeds weer enthousiaste vrijwilligers - wer-

den ingeschakeld en betere afspraken werden gemaakt. 
Kortom, men ging niet bij de pakken neerzitten, maar er 

werd stug doorgewerkt. 

Wat was voor jou de aanleiding om actief voor TRO-TRO aan de 
slag  te gaan? 

Mijn kennismaking met TRO-TRO verliep via een goede vriend die 

bestuurslid is. Zijn enthousiaste verhalen over zijn ervaringen in 

Ghana deden mij snel besluiten om een keer mee te gaan. Tijdens 

dat bezoek heb ik uiteraard met enkele bestuursleden over aller-
lei TRO-TRO-zaken van gedachten gewisseld. Al gauw stelde ik 

vast dat er nog geen sprake was van een regelmatige communica-

tievorm naar de “achterban”,  te weten de vele donateurs en ande-

re belangstellenden over lopende en nieuwe  projecten. Ik heb mij 

toen opgeworpen als redacteur van de Nieuwsbrief, omdat ik – en 

met mij uiteraard  het hele bestuur – ervan overtuigd was dat dit 

een onmisbare schakel is. 

Hoe is het redacteurschap bevallen? 

Uiteraard is die taak en de daarbij behorende werkzaamheden 

mij uitstekend bevallen. Anders had ik het niet ruim 7 jaar 

volgehouden. Bovendien was het van begin af aan een halfjaar-

lijkse uitgave, dus de drukte, die het op tijd samenstellen met 

zich mee bracht, speelde – gelukkig - maar tweemaal per jaar. 

Waar denk jij dat TRO-TRO de komende tijd op moet let-
ten? 

Ik heb enkele jaren geleden aan het bestuur wel eens voor-

gesteld om – buiten de reguliere bestuursvergadering om - 
een moment te bepalen dat je met elkaar eens “achterover 

leunt” om vast te stellen:  

Chris Viallé bij zijn bezoek aan Ghana in 2001 

de inhoud van de Nieuwsbrief, wat missen zij aan onderwerpen en wat  

kan beter worden weggelaten. De uitdrukking “Geen bericht is goed  

bericht” gaat niet altijd op, denk ik. 

 

Wat ga je zoal doen? 

Ik was al bestuurslid van een Rotary-club en ik ben – sinds ik in een  

appartement woon – ook vrij snel gevraagd om de voorzittersfunctie  

van de Vereniging van Eigenaren op mij te nemen. Aan beide activiteiten 

 moet ik nogal wat tijd besteden, wat ik overigens met erg veel plezier  

doe. En verder zijn er in de privé-sfeer nog zoveel leuke en interessante 

 dingen te doen, samen met mijn vrouw, dat er geen sprake zal zijn van  

verveling. Integendeel, ik kom nog steeds tijd tekort! 

 

 

Waar liggen onze sterke punten? Waar zitten onze zwaktes? Wat kun-

nen we daaraan doen? Wat kunnen we beter doen? Wat is onze visie 
voor de komende vijf jaar? Wat zijn de daaraan gekoppelde doelein-

den? Kortom, voorkom dat je gewoon doorgaat met de zaken die lopen, 
met de aanpak die steeds werd toegepast. Ik ben ervan overtuigd dat 

dit nodig en vooral nuttig is, niet alleen om specifieke redenen voor 

TRO-TRO, maar in het algemeen geldt dat voor instellingen en organisa-

ties. 

Wat zou je nog kwijt willen aan de lezers? 

Als ik van één ding overtuigd ben, dan is het wel dat elke euro, die aan 

TRO-TRO wordt geschonken, vrijwel volledig wordt aangewend voor de 
lopende en komende projecten. En verder een praktisch punt: laten de 

lezers vooral aangeven wat zij eventueel zouden willen veranderen aan  

Word abonnee op de TRO-TRO NIEUWSFLITS! Kijk op www.trotro.nl en schrijf je in! 
Hoort zegt het voort! 
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Wat is Wijchen Wereld Wijd ?         

 

Onlangs heeft een delegatie van de werkgroep Wijchen Wereld Wijd zich door Tro-Tro laten voorlichten over Hwi-
diem, st. Elizabeth hospital, en de (on)mogelijkheden om daar projectmatig te werken vanuit Nederland. 

Daarbij is de mogelijkheid tot samenwerking met TRO-TRO in overweging gegeven.  

De drijvende kracht achter het geheel is de Wijchense pastoor Rudy de Kruijf. Hij gaat eind juni ter plaatse in Hwi-
diem met de administrator van het ziekenhuis (Sr. Rosina) kennismaken.  

 Van Sr. Rosina is bekend dat ze van deze Wijchense groep graag (financiële) hulp zou hebben voor het bouwen 

van personeelswoningen. Tro-Tro heeft bij Sr. Rosina onze Habitech bouwmethode aanbevolen. 

Hier volgt het mission statement van deze werkgroep (website www.wijchenwereldwijd.nl) 

De Rooms Katholieke parochie en de Protestantse gemeente in Wijchen merken dat de kennis en interesse voor mensen elders in de 
wereld steeds kleiner wordt. En wij zien hier een taak, die kerken gemeenschappelijk hebben. Daarom is het initiatief genomen tot een 
actie waarvoor iedereen in Wijchen en omgeving wordt uitgenodigd. Het is onze ervaring dat het  waardevol is om mensen, die op een 
andere plaats in de wereld leven, beter te leren kennen. Maar het is ook leuk, en je leert jezelf beter kennen. 

Wijchen Wereldwijd heeft gekozen voor een regio in Ghana: het dorp Hwidiem en de omliggende dorpen in het district Goasa. In een 
naburig district is het gelukt om het niveau van voorzieningen enorm te verbeteren, vanuit een samenwerking die voor veel Nederlan-
ders een andere kijk op het leven bracht. In een vergelijkbare samenwerking willen wij nu voor de regio rond Hwidiem de nodige voor-
zieningen realiseren, in de eerste plaats op het gebied van gezondheidszorg.  

Ons eerste doel is het ondersteunen van het St.Elisabeth Catholic Hospital, het slaan van waterputten en het realiseren van sanitaire 
voorzieningen. Dat doen we in intensief overleg met de plaatselijke organisaties en verbanden. Zodra de basis is gelegd voor een duur-
zame samenwerking, kunnen we denken aan verbreding van het project in de richting van scholen, basisgezondheidszorg, ouderenvoor-
zieningen, land- en bosbouwprojecten en microkrediet. De kracht van het project moet zijn, dat we er in samenspraak over beslissen. 

 

TRO-TRO NIEUWSFLITS 

Op dit moment leest u de uitgebreide, halfjaarlijkse 
nieuwsbrief, vol met informatie over ons werk van de af-
gelopen zes maanden. Wilt u regelmatiger op de hoogte 
blijven van alle ontwikkelingen van TRO-TRO in Nederland 
en in Ghana?  

Dat kan door u in te schrijven voor de digitale NIEUWS-
FLITS. Iedere twee maanden zullen wij u via een mail op 
de hoogte brengen van het laatste nieuws. Inschrijven kan 
heel gemakkelijk via onze website www.trotro.nl en via de 
menukeuzeknop “inschrijven nieuwsflits” op die website..  

Wij zullen u niet bestoken met andere mails. 

Uiteraard kunt u zich op elk gewenst moment weer uit-
schrijven, maar wij hopen natuurlijk dat u onze NIEUWS-
FLITS op prijs gaat stellen..  

Dus graag tot ziens bij onze NIEUWSFLITS!   

 

De makers van de digitale Tro-Tro Nieuwsflits willen 

natuurlijk graag dat zoveel mogelijk geïnteresseerden 

kennis kunnen nemen van het wel en wee van Tro-Tro. 

Eén van de initiatieven om zoveel mogelijk abonnees te 

kunnen registeren is om de lezers van de Nieuwsbrief te 

vragen abonnees te “werven” binnen hun eigen kring. 

Wij gaan graag in op dit initiatief en vragen u bij deze: 

Stel zo veel mogelijk van uw kennissen, collega’s, familie 

en vrienden op de hoogte van het bestaan van de digitale 

Nieuwsflits. Attendeer hen op de website www.trotro.nl 

en vraag of ze abonnee willen worden. 

 

Hoe meer abonnees, hoe beter het is voor Tro-Tro! 

 

(vervolg reisverslag) 

Een plan zal worden opgesteld om in het Hwidiem gebied  

paddenstoelenteelt op te zetten waarbij de eerste stap zal    

zijn een cursus en het starten van een 10 tal teelt bedrijfjes.    

Dan mogelijkerwijs substraat bedrijf Hwidiem Goaso als een   

jointventure tussen sawmill eigenaar en Bernard Bempah).  

Verder de afzet proberen centraal te regelen. Vooral vrouwen de teelt laten 

doen, zijn nauwkeuriger en hygienischer dan mannen. (ingekort door redactie) 
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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, bestuurslid Technische Zaken 

 Vollenhove 

  

        *      Alexandra Costantini, bestuurslid P.R.-zaken 

  

  

        *     Daan Sperling, bestuurslid  

 Nieuwerkerk a.d. IJssel 

  

        * Henri Audier, redacteur TRO-TRO Nieuws 

 Almere 

   

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 geïnte- 

 resseerd kan zijn of leg hem in een druk 

 bezochte ruimte. Bij  voorbaat dank voor uw       
 moeite. 

Ook deze nieuwsbrief werd weer voor TRO-TRO geprint door 

www.trotro.nl 


