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Van de redactie 

Een fijn Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar of, zoals ze in 

Ghana zeggen: AFEHYIA PAA! 

Voor onze stichting TroTro was 2009 een bijzonder jaar. Niet alleen 
vierden we het 20-jarig bestaan (waarover u in de vorige Nieuwsbrief 
heeft kunnen lezen), maar nog veel belangrijker was dat ook dit jaar 
weer een aantal projecten succesvol kon worden afgerond. We heb-
ben ’t dan over het schoondrinkwater project in Owusukrom (zie 
Nieuwsbrief 17), de nieuwe school in Kensere (zie deze Nieuwsbrief 
voor  update en verantwoording) en de start van de bouw van een 
nieuwe maternity clinic.  

Dankzij de donaties van talloze particulieren, zoals het echtpaar Gie-
zen dat de opbrengst van hun dichtbundel “Intimiteit in de Ruimte” aan 
TroTro schenkt, alsmede van organisaties, zoals Wonen Limburg, 
fietsvereniging Ut Tuinhuuske, Rotarykring Horst, Sevenum, Maasdor-
pen en Impulsis heeft TroTro weer veel tot stand kunnen brengen en in 
gang gezet. 

In januari 2010 gaat penningmeester Bram van Nieuwenhuijzen naar 
Kensere om de school officieel over te dragen aan het lokale bestuur. 
Even later gaan ook de voorzitter en zijn echtgenote, vergezeld door 4 
belangstellende donateurs, weer voor langere tijd naar Ghana om alle 
projecten te schouwen en waar nodig bij te sturen. 

In deze laatste Nieuwsbrief van dit jaar vindt u weer allerlei wetens-
waardigheden en verhalen van mensen die TroTro een warm hart toe-
dragen.   

Bestuur en vrijwilligers wensen u fijne feestdagen! 
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Afehyia paa! 

Bijzondere donaties en giften 
 

Via Marjo Tervooren ontvingen we een dertigtal vrijwel nieuwe sportshirts. Omdat de Venlose volleybalvereniging Civitas 
een nieuwe sponsor heeft waren deze shirts overbodig. TROTRO neemt ze mee naar Hwidiem en zal de shirts aan één 
van de plaatselijke scholen ter beschikking stellen. 

Van iemand uit Helmond die anoniem wenst te blijven ontvingen we nog vrijwel nieuwe medische apparatuur, waaronder 
een kleine laboratorium centrifuge, diverse bloeddrukmeters en verbandmiddelen. 

De medische dienst van PI Roermond ruimde op en gaf ons heel wat overbodige maar nog goed functionerende medi-
sche instrumenten. TROTRO verscheept alle ontvangen apparatuur en materialen voor gebruik in de kraamkliniekjes. 

De collectebus van de toonbank van Bekkerie Ut Bruedje te Venlo-Blerick werd weer eens geleegd. Dit keer kwam er 
een bedrag van 323,39 Euro uit tevoorschijn. We zijn bakker Jan (die het bedrag aanvulde tot 350 euro) en zijn personeel 
ook nu dankbaar voor hun inzet om de bus vol te krijgen en voor de blijvende steun die wij van hen mogen ontvangen. 

Allen bedankt! 

Ook deze Nieuwsbrief werd weer geprint door               

Wonen Limburg 
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Word abonnee op de TRO-TRO NIEUWSFLITS! 
Kijk op www.trotro.nl en schrijf je in! 

Hoort zegt het voort! 

Even voorstellen…. 

Ook in deze Nieuwsbrief richten we de schijnwerpers op 

één van de vele vrijwilligers die voor TroTro in de weer 

zijn, deze keer Christel Hennen - Sijben, die verantwoor-

delijk is voor de administratie van studenten sponso-

ring. 

Vertel eerst ’s iets over jezelf 

“Sinds kort ga ik als Christel Hennen - Sijben door het 

leven, want ik ben in juni van dit jaar getrouwd. Mijn 

man en ik hebben een zoontje van ruim 2 jaar en sinds 

27 september ook een dochter, Janne. De laatste maan-

den bestaat mijn leven dus voornamelijk uit moedertje 

spelen. Ik werk part-time bij de GGD Limburg Noord als 

doktersassistente”. 

Wat heeft je bewogen om je als vrijwilliger aan te mel-

den? 

“Via mijn werk ben ik ook in aanraking gekomen met 

TroTro, aangezien de voorzitter (Maurits Verhagen) ook 

werkzaam is bij dezelfde GGD. In 2004 wilde ik graag 

enkele weken naar het buitenland om vrijwilligerswerk 

te gaan doen. Eerst zat ik aan Zuid-Amerika te denken. 

Veel projecten waren gekoppeld aan talenreizen; erg 

leuk, maar je moest hier minimaal 3 maanden naar toe. 

En ik had maar 6 weken (zowel de baas als mijn vriend 

vonden dit lang genoeg l!!) Ik was toen nog niet op de 

hoogte van TroTro, maar een collega adviseerde me om 

met Maurits te gaan praten. En zo is het balletje gaan 

rollen. In het najaar van 2004 zou Jan Verhoef weer 

voor enkele weken afreizen naar Ghana. En ik ging 

mee”. 

En, hoe is die reis verlopen? 

“Op 22 september 2004 ontmoette ik Jan op Schiphol 

vanwaar we samen naar Ghana vertrokken. Ik had me 

geen betere gids kunnen wensen! Aangezien Jan al vele 

ren in het dorp te voorzien van een poliovaccin. Ghana is 

een Engelstalig land, maar veel mensen beheersen dat 

onvoldoende en spreken een eigen dialect. Hierdoor 

was het voor mij vaak moeilijk om zelfstandig te werken. 

Maar ik heb de verpleegkundigen wel kunnen ondersteu-

nen.  

Ook heb ik enkele dagen bij Liesbeth gelogeerd. Ze 

woont in een klein dorpje in de bush en is verloskundige. 

In de tijd dat ik bij haar verbleef, heb ik 1 bevalling mee 

gemaakt. 

Verder heb ik scholen in het TroTro-gebied bezocht. En 

in die tijd is er een container met allemaal spullen uit 

Nederland bezorgd. Alle dozen moesten uitgepakt en 

gesorteerd worden. 

Weer terug in Nederland vroeg Maurits of ik de admini-

stratie voor de scholarships op me wilde nemen.  

Mensen in Nederland kunnen een kind in Ghana financi-

eel ondersteunen en het op die manier voor hen mogelijk 

maken om naar school te gaan.  

Vanuit Ghana worden de schoolrapporten naar Neder-

land gestuurd, die ik dan doorstuur naar de sponsors. En 

verder verstuur ik jaarlijks de rekeningen aan de spon-

sors”. 

En welke Tro-Tro plannen heb je voor de nabije toe-

komst? 

“Ik wil dit graag blijven doen. Verder blijf ik door de 

nieuwsbrief en de website de projecten van TroTro vol-

gen. Want ik zie me voorlopig helaas niet afreizen naar 

dit bijzondere land”. 

jaren voor TroTro naar Ghana reist, heeft hij me veel 

over het land, de mensen, maar ook over de projecten 

van TroTro kunnen vertellen. Jans voornaamste taak 

tijdens deze reis was de bouw van de school in Hwi-

diem.  

Gelukkig was er tussendoor ook tijd om andere projecten 

te bezoeken. Jan heeft me ook aan vele mensen voorge-

steld. Zo kon ik na 2 dagen al meelopen in het plaatselij-

ke ziekenhuis. Eerst bij de afdeling verloskunde. Hier 

maakte ik kennis met verpleegkundigen die een soort 

consultatiebureau runden. Met hen ben ik een dag de 

bush ingetrokken om daar de moeders en kindjes te 

bezoeken, onderzoeken en vaccineren.  

In die periode was er daar een poliocampagne, georga-

niseerd door de WHO (de Wereld Gezondheids Organi-

satie, red.); hier deden meerdere West-Afrikaanse lan-

den aan mee.  

Ik ben nog 2 dagen met hen opgetrokken om alle kinde-

 

Christel Hennen - Sijben in Hwidiem 
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Kensere 

De nieuwe basisschool in Kensere is klaar! Later dan ge-

pland vanwege vertraging door de hevige regenval het 

vorige regenseizoen. Begin januari 2010 reist TroTro’s 

Penningmeester Bram van Nieuwenhuijzen met nog een 

paar Rotarians naar Kensere om daar het splinternieuwe 

schoolgebouw officieel te openen en over te dragen aan 

de lokale schoolleiding. Bram’s Rotarykring heeft de helft 

van het benodigde bedrag bij elkaar gekregen; dit bedrag 

werd verdubbeld door Impulsis, een organisatie waarin 

oa. Edukans en ICCO samenwerken. De projectrapporta-

ge is inmiddels door Impulsis goedgekeurd. Uit hun brief 

van 21 oktober aan het bestuur citeren wij: “Dit project is 

een mooi voorbeeld van hoe gemeenschap, particulier 

initiatief en overheid samen kunnen werken”.  In onze 

volgende nieuwsbrief uiteraard meer aandacht voor deze 

nieuwe school en de feestelijke opening. 

Op maandag 26 oktober zaten heel veel Nederlanders te 

kijken naar het tv-programma “Het mooiste meisje van de 

klas”. De half-Nederlandse half-Ghanese Irene was in deze 

eerste aflevering het middelpunt. Een verhaal met een lach 

en een traan, maar vooral: een oogverblindende schoon-

heid. 

Een week later: Ghana Day in Almere, het tweejaarlijkse 

evenement waar Ghana en Nederland elkaar op diverse 

niveaus ontmoeten. Uiteraard is TroTro present, dit keer in 

de persoon van de echtgenote van voorzitter Maurits Verha-

gen: Wilma. Irene is ook aanwezig en al bij de eerste koffie 

hebben de twee dames elkaar “gevonden”. Ze wisselen 

ervaringen uit en raken niet uitgepraat.  

Er was nog maar 

net tijd voor een 

snelle foto. Be-

nieuwd wat deze 

ontmoeting voor 

vruchten zal gaan 

afwerpen! 

 

 

 

 

 

Ghanees Verkeersbureau 

Ook aanwezig tijdens de Ghana Day in Almere: het Ghanees 

Verkeersbureau. Ghana wordt als vakantieland steeds popu-

lairder. Dit onafhankelijke verkeersbureau geeft informatie 

over Ghana als toeristische reisbestemming.  

Tijdens Ghana Day lanceerden de oprichters Eva van Dijk en 

Gerard van Heusden tevens een fraai en informatief boek 

over Ghana als toeristische reisbestemming: “Ervaar Ghana”.   

Dit boek staat boordevol informatie die bijzonder geschikt is  

voor wie…. 

...van reizen houdt en nog niet in Ghana is geweest  

- ...Afrika wil leren kennen, gevorderd of als beginner  

- ...iedereen die binnenkort naar Ghana vertrekt  

- ...de thuisblijver die ook Ghana wil beleven  

- ...met een leuk cadeau armoe-

de wil bestrijden in Ghana! 

De opbrengst van dit interessante 

boek komt ten goede aan 

“community based” toerisme in 

Ghana. 

Een aanrader! 

De website van het Ghanees 

Verkeersbureau is te bereiken op 

www.ghana-verkeersbureau.nl 

 

 

Reiservaringen 

En als we het toch over reizen hebben:  in de vorige 

nieuwsbrief kon u al lezen over het succesvolle schoon 

drinkwater project in Kwabena Gyan. Hier volgt het -

ingekorte - verslag van deze trip van de hand van vrijwilli-

ger Theo Schuurman.  

19 september 2009 was het dan zover: na maanden van 
voorbereiding vertrokken wij met vijf mensen naar Ghana. 

Onze groep bestond uit twee mensen van de organise-
rende stichting Tro-Tro te weten Jan Verhoef en Lau Prin-
cen, mijn twee zussen Jeanette en Jannie en ikzelf. 

Na onze aankomst in Accra zijn we de volgende dag naar 
Hwidiem verder gereisd. Hier, in het hoofdkwartier van 
Tro-Tro, lagen ook alle materialen uit Nederland die we 
nodig hadden voor het project. Na alles te hebben opge-
laden zijn we maandagmiddag naar het dorp Kwabena 
Gyan vertrokken waar wij een drinkwater systeem zouden 
aanleggen.  

De nieuwe school in Kensere 

Irene en Wilma bij Ghana Day 
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Het dorp Kwabena Gyan had al wel een waterput, maar 
wij hebben daar nu een gesloten watersysteem ge-
maakt. Het grote voordeel van dit gesloten systeem is dat 
er geen vervuiling bij kan, dus geen bacteriën. 

In de put is een pomp gekomen die aangedreven wordt 
door zonne-energie. Deze pompt het water naar 2 hoger 
gelegen buffertanks vanwaar het water naar een, centraal 
in het dorp gelegen tappunt gaat. Het tappunt is zo ge-
maakt dat de kranen hoog zitten, zodat de vrouwen de 
waterschalen op het hoofd kunnen houden en dus minder 
hoeven te tillen.  

Op dinsdag was er de “rituele kennismaking”: bij deze 
kennismaking wordt het hele dorp bij elkaar geroepen en 
doen de chief en de dominee het woord. Na de nodige 
gebeden en mooie woorden krijgt iedereen een borrel en 
wordt aan de bevolking onze missie uitgelegd en verteld 
wat er van hen wordt verwacht. 

De doelstelling van Tro-Tro is dat de mensen ter plekke 
mee helpen om ze ervan te overtuigen dat ze niet alles 
zomaar krijgen. Op deze manier worden ze ook verant-
woordelijk gesteld voor het project. Na afloop worden er 
ook mensen aangewezen die zorg gaan dragen voor het 
project en geld moeten innen bij de bevolking voor het 
gebruik van het water. Dit geld is bestemd voor het onder-

houd van de installatie.  

Tot onze grote verrassing stonden er woensdag 30 man-
nen te wachten om mee te helpen met de graafwerkzaam-
heden.  

Er was een metselaar uit Hwidiem bij die voor ons al het 
metsel- en betonwerk deed. Deze man wordt al jaren door 
Tro-Tro bij hun projecten betrokken en zo heeft de plaat-

selijke middenstand er ook nog iets aan. 

Na 2 weken hard werken door de bevolking en door ons 
was het hele project klaar en werkte alles naar behoren. 

De laatste dagen van ons verblijf in Ghana zaten we aan 
de kust om o.a. een slavenfort te bezichtigen. Er zijn er 
nog twee over, Cape Coast Castle en Elmina Castle. Wij 
hebben Elmina Castle bezocht wat zeer indrukwekkend 
was. Deze forten zijn door de Portugezen gebouwd voor 
de handel in cacao en andere producten van het land. 
Toen later de Hollanders kwamen werden ze gebruikt als 
“op-en overslag” van mensen. De mensen werden ook 
zo gezien, als handelswaar en waren nog minder dan 
dieren. Wat daar gebeurde gaat ons voorstellingsvermo-
gen te boven en is ook met niets te vergelijken. 

Na 18 dagen vlogen we weer terug naar Nederland, en 
hoe mooi ik het ook gehad heb, het leuke van een reis is 
ook weer het thuis komen en weer bij je eigen gezin te 
zijn.  

Deze reis proeft zeker naar meer en heeft mij ook een 
mooi beeld gegeven van het leven in Afrika. 

En wat ik daar zeker ook heb ervaren: dat geluk in de 
kleine dingen van het leven zit en dat je daar al onze 
westerse luxe niet altijd voor nodig hebt. 

Even voorstellen…. 

Ook dit voorjaar fietste Ut Tuinhuuske weer een flink 

bedrag bij elkaar voor onze stichting. Hun Tour du Grand 

Ballon bracht maar liefst € 5000,- op. Dit geld werd in-

middels ingezet voor het realiseren van de schoon drink-

water voorziening in Owusukrom/Kwabena Gyan (zie 

hiernaast voor verslag). 

Huub Peters is bestuurslid en zegsman van de zelf-

sturende fietsvereniging Ut Tuinhuuske. 

Op een Venloos terras ontmoeten we de goedlachse 

fietsfanaat. 

“Vanuit het voetbal zijn we in 1993 gaan fietsen. Eerst 

een zaterdagse toertocht, op de gewone stadsfiets, pak-

kie shag in de borstzak.                                                                                    

TRO-TRO NIEUWS  18    

Het schoon drinkwaterproject  in Kwabena Gyan is mede 

mogelijk gemaakt door NCDO, dat de helft van het beno-

digde budget aan TroTro gaf. 

Deze foto stond in Nieuwsbrief 17. De buffertanks zijn 

geplaatst. Voldane gezichten, het werk zit er bijna op. 

En dit ging eraan vooraf... 
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Maar al snel werden we fanatieker en gingen we 2x per 

week oefenen”. Er werden betere (lees: snellere) fietsen 

gekocht en in 1999 reden de 14 mannen van Ut Tuinhuus-

ke hun eerste sponsortocht. In 2006 kozen ze Tro-Tro als 

goed doel. In 2008 werden ze ontvangen door de burge-

meester van Klagenfurt in het voetbalstadion van die stad. 

Het was de vooravond van het EK Voetbal en de fietsers 

kregen een warm onthaal. 

“Gelukkig hebben we een goeie shirtsponsor met ons 

stamcafé De Rojë Lieuw van de Steenstraat in Venlo.  

Hier wil Ernst Kuiper (een van de 14) ook het Tuinhuuske 

Museum beginnen, want in die 16 jaar hebben we al heel 

wat verzameld”. 

Dan moet Huub weg. Hij gaat achter de bar tijdens de Zo-

mer Park Feesten, het jaarlijkse muzikale culturele evene-

ment van Venlo. “Geld verdienen…voor de clubkas van Ut 

Tuinhuuske”. 

Benieuwd waar de heren komend voorjaar naar toe gaan! 

TRO-TRO NIEUWS  18    

Een  

gedicht  

voor  

TroTro 

 

Intimiteit 

in 

de  

ruimte 

 

Intimiteit in de ruimte 

 

In onze vorige Nieuwsbrief riepen wij u 

op om de dichtbundel van Berthe Zwa-

ma, getiteld Intimiteit in de ruimte, aan 

te schaffen, omdat de gehele op-

brengst ten goede komt aan onze stich-

ting.  

Die oproep heeft succes gehad, want 

de gehele oplage is zo goed als uitver-

kocht! Daarvoor zijn wij de kopers van 

deze bundel zeer erkentelijk, maar 

vooral ook de makers, die hun creativi-

teit zo belangeloos aan het goede doel 

hebben gegeven. Jan en Leontien 

Giezen: namens het bestuur heel erg 

bedankt voor deze gulle gave! 

Artist impression van de nieuw te bouwen kraamkliniek . Dit project 

wordt voor een groot deel gefinancierd uit de opbrengst van de 

dichtbundel Intimiteit in de ruimte, belangeloos beschikbaar ge-

steld door kunstenaarscollectief Mooieplatenmakers 

(www.mooieplatenmakers.nl) 
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Over STICHTING TRO-TRO 

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. 

Voor meer info over bestuur en werkwijze kunt u 

terecht op www.trotro.nl; hier vindt u ook nieuws 

en andere wetenswaardigheden. Zelfs kunt u zich 

abonneren op onze electronische nieuwsflits, 

zodat u als eerste op de hoogte blijft van alle wel 

en wee van Tro-Tro. 

Belangstellenden kunnen via de website een infor-

matiefolder over onze stichting aanvragen. 

 

Stichting TRO-TRO staat ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel  onder nr. 41130925.  

TRO-TRO is als officiële Non Gouvernementele 

Organisatie (NGO) geregistreerd. 

Indien u TRO-TRO financieel wilt steunen, dan 

kan dat door overmaking van uw eenmalige of 

jaarlijkse donatie op onze ING Postbankreke-

ning 185289 t.n.v. TRO-TRO. Wij zullen u daar 

zeer erkentelijk voor zijn en verzekeren u dat wij 

er een zinvolle bestemming aan geven. Mocht u 

overwegen om gedurende meerdere jaren 

(tenminste vijf) een gift te doen - we spreken 

dan van een periodieke gift - dan kunnen wij u 

informeren over de wijze waarop u dat het bes-

te kunt regelen. Het laten vastleggen in een 

notariële akte geeft een volledige aftrekbaar-

heid. Door de Belastingdienst is onze stichting 

aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende In-

stelling”(ANBI); deze beslissing is gebaseerd op 

art. 6.33 Wet I.B. 2001 en geldt voor onbepaal-

de tijd. De kosten van het opstellen van een 

dergelijke akte neemt TRO-TRO voor haar re-

kening. Neemt u gerust even contact op met 

één van de bestuursleden (zie www.trotro.nl) 

In onze volgende Nieuwsbrief, die komend 

voorjaar op de mat valt, kunt u lezen over de 

reiservaringen van een aantal bestuursleden 

die in januari en februari in Ghana zijn.  

Daarnaast meer aandacht voor Wonen Lim-

burg in de vorm van een interview met Esther 

Blom. En natuurlijk wat de actualiteit ons alle-

maal te bieden heeft. 

Kijk ook eens op onze website: www.trotro.nl 

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de secretaris 

van onze stichting, de heer Martin Kloet. 

Laan ‘40—’45 nummer 41 

4194 RG  Meteren 

Tel.: 0345—581200 

Email: mjkloet@xs4all.nl 

AFEHYIA PAA! 

Deze nieuwsbrief is geprint door 


