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Van de redactie 

Ho eens even…. 

Het zijn zware tijden. De economische en sociale omstandigheden zijn in rap tempo zó veranderd dat wij 

in het rijke westen, die nauwelijks last hebben van dictatuur of natuur, ook ineens op ons zelf worden te-

ruggeworpen. Niets is nog zeker. Dat gevoel kennen de meesten van ons niet eens. Gelukkig maar denk 

je dan. Maar er schuilt een aantal gevaren in dat protectionisme. En één ervan is dat we—door te zeer 

met ons zelf bezig te zijn—vergeten dat er ook nog een 

andere wereld is: de derde wereld, waar men het door-

gaans nog véél slechter heeft dan wij hier. En ook daar 

lijkt het of alles tegelijk komt: was het stof nog niet opge-

trokken van de vreselijke aardbeving op Haïti, gaat de 

natuur weer tekeer in Chili. En dat zijn de grote rampen, 

van de “kleinere” horen we niet of nauwelijks. Gelukkig is 

de regio waar TroTro actief is gespaard gebleven voor 

overdreven natuurgeweld. En ook de politieke situatie is 

stabiel. Twee belangrijke voordelen van Ghana. Maar dat 

betekent nog helemaal niet dat we er al zijn. Daarom: Ho eens even...kijk eens om je heen en tel je zege-

ningen. En kijk dan een paar duizend kilometer zuidelijker. Dat deden weer twee van onze bestuursleden, 

die ieder met een eigen gezelschap en een eigen missie begin dit jaar naar de TroTro projecten afreisden.  

Er gaat veel goed, dat kunt u in hun verslagen zelf lezen—eigenlijk bedoeld voor het bestuur—, maar het 

zou een misvatting zijn om hieruit te concluderen dat TroTro niet meer nodig is. Integendeel! TroTro’s 

werk wordt ook door belangstellenden bezocht, en van het jongste bezoek door zo’n groep vindt u een 

verslag in deze Nieuwsbrief: bezoekers mét en bezoekers zonder Ghana ervaring...dezelfde feiten vanuit 

verschillende visies. Maar met het gemeenschappelijke doel: meer welvaart en voorspoed voor een 

achtergesteld stukje wereld. Onze wereld. Daarom vragen wij u om onze stichting te blijven steunen in het 

goede werk dat al zo lang en zo succesvol wordt verricht!  

Veel leesplezier! 

Redactie TroTro Nieuwsbrief / voorjaar 2010 
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Van onze voorzitter  

Dit verslag beschrijft op hoofdlijnen en projectgewijs mijn activiteiten en bevindingen tijdens onze recen-

te reis naar Ghana en in het bijzonder de gebieden waar onze stichting projecten uitvoert.  

Van 17 t/m 31 januari is een groepje van 4 belangstellenden meegereisd, zij zijn eerst met Wilma 

(Verhagen, echtgenote van de voorzitter, red.) langs de kust gereisd en daarna 6 dagen in Hwidiem ge-

weest. Gezamenlijk hebben we o.a. Kensere (school en kliniekje), Twabidi (kliniekje), Owusukrom 

(fishpond), Kwabena Gyan (watersysteem) en de palmoilplantation bezocht. 

Veel aandacht is uitgegaan naar het toekomstige vocational training centre en de selectie van een vroed-

vrouw voor de kliniek van Jan en Leontien (Giezen, red.).  
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KENSERE nieuwe school 

We hebben de nieuwe school bezocht op maandag 25 januari. De school was een week of twee daarvoor 

officieel door Bram en co geopend, het zou een flinke happening geweest zijn waar diverse chiefs aanwe-

zig waren. De school ziet er goed uit, alle lokalen waren bezet en er zijn 12 door de overheid betaalde leer-

krachten aanwezig. De school telt nu ongeveer 440 leerlingen (9 lokalen, inclusief de Kindergarten). De 

overheid heeft (tweedehands) meubilair voor de school beschikbaar gesteld.  

Maurits 

De Feestelijke Opening (door Bram van Nieuwenhuijzen) 

Voor de overdracht van de Primary School in Kensere was een uitvoerig programma geregeld. 

Officieel zou de aanvang om 09.30 zijn, maar dat werd 12.00 uur omdat de hoogwaardigheidsbekleders er 

nog niet waren. Toen de Chief en Elders van Kensere arriveerden kon de feitelijke ceremonie beginnen. 

Aan de Chief en Elders is te zien dat het dorp groter en dus ook belangrijker wordt. 

De Presbyteriaanse District Minister deed de stichtelij-

ke noot en knipte later ook het lint door. Interessante 

toespraken waren er van de District Assembly verte-

genwoordiger en van de District Education Officer. De 

eerste zegde toe dat er verbetering van de weg en 

een elektrische voorziening in het dorp zullen ko-

men. En de Education Officer sprak over de groei van 

de school van 48 leerlingen 5 jaar geleden naar 320 

leerlingen nu (excl. kleuters). Het aantal onderwijsge-

venden steeg in diezelfde periode van 4 naar 12. Hul-

de aan het hoofd der school! Onderwijs is voor de 

regering bijzonder belangrijk, maar het ontbreekt aan 

fondsen om te bouwen. Zonder de gewaardeerde 

hulp van buitenaf zou deze school niet gerealiseerd 

zijn. 

Onderhoud is bijzonder belangrijk, de Kensere ge-

meenschap moet zich dat goed bewust zijn. 

Het programma werd toen onderbroken door de aan-
komst van de Paramount Chiefs van Mim en Goaso 
en Chiefs uit naburige dorpen met de Queenmothers in hun gevolg. Een indrukwekkend gezicht. Dat be-
tekende wel dat diverse optredens van schoolkinderen de mist ingingen. 

In mijn speech heb ik de positieve woorden van de voorgaande sprekers geprezen en beaamd. Verder heb 
ik aan Liesbeth (vroedvrouw en onze vertegenwoordiger in Kensere) als lid van de Maintenance Commit-
tee van de school een schildje van de Rotary Club Horst Sevenum Maasdorpen overhandigd, omdat die 
de grootste private donor voor dit project waren. Verder heb ik een cheque van GHC 1000,-- aan haar 
overhandigd als een storting in het Maintenance Fund (onderhoudsfonds, red.) en erbij vermeld dat dit op 
een bankrekening moest waar TroTro inzage in wenst. Ook heb ik Liesbeth en haar man geprezen voor 
al het goede werk. Verder lof toegezwaaid aan de Kensere Community voor de communal labour, aan 
Thomas, onze vertegenwoordiger, en aan mason Abdul en zijn medewerkers voor uitvoeren van het werk. 

De school ziet er goed uit! Ik heb wel aan de District Education Officer gevraagd om meer meubilair en een 
niet aflatende aandacht voor goed onderwijzend personeel (dat die vraag resultaten opleverde las u bij het 
verhaal van Maurits, red.). 

Dit voorbeeld werd opgevolgd door de Chairman van de ceremonie, een dame van Radio Goaso met een 
flu de bouche die je niet voor mogelijk houdt, om nog meer geld voor dit fonds te werven. Dit lukte behoor-
lijk goed. Ook de gezamenlijke Chiefs deden donaties. Na het rommelige lint doorknippen werd er bij de 
Maternity Clinic van Elizabeth eten en drinken geserveerd  
voor alle belangrijke gasten. Bram 
 
Ook dit project kwam tot stand mede dankzij een bijdrage van 

Bram  en Liesbeth bij de nieuwe school 
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Practical Vocational Training Centre 

TroTro is er veel aan gelegen om dit soort onderwijs verder uit te bouwen, omdat deze me-

thode zeer succesvol blijkt te zijn. Kortgezegd betekent Vocational Training “Learning by 

Doing”. En zowel Bram als Maurits zijn er tijdens hun respectieve bezoeken intensief mee 

bezig geweest. Hier volgen hun verslagen. Eerst dat van Bram. 

Bezoek aan Don Bosco Training Centre te Sunyani. 

Het training centrum is gestart zoals wij dat ook voor ogen hebben. Namelijk door de leer-

lingen onder begeleiding van een instructeur zélf de stenen te laten maken en de lokalen 

te laten bouwen.  

Momenteel kan het centrum zich voor 70% bedruipen uit schoolfees en andere exploitatie 
inkomsten. De overige 30% komt uit donaties, voornamelijk vanuit Duitsland. Er zijn ook 
een 4-tal vrijwilligers uit Oostenrijk werkzaam die dit doen als alternatieve dienstplicht. 

Als leerlingen worden jongelui geworven die een voltooide JSS hebben. De leerlingen be-
talen per “term” in het eerste jaar (3 terms/jaar) een 
schoolfee van GHC 350,- inclusief lodging en 
schooluniform (ca. € 175,-). Ze wonen in groeps-
verblijven van 10 personen en koken hun eigen 
potje. Voor de volgende jaren betalen ze GHC 295/
term. Schoolgeld moet per bank betaald worden. 
Wanneer de schoolfee niet bij het begin van het 
schooljaar binnen is kan een beroep gedaan wor-
den op een sponsorpotje en als dat niet lukt wordt 
de leerling niet toegelaten. 

Er wordt niet geselecteerd op religie. Er wordt wel 
vanuit gegaan dat eenieder de mis op vrijdag bij-
woont. Er zijn ook moslim leerlingen op de school. 
Een kerk wordt in hun programma gezien als een multifunctioneel gemeenschapshuis. 
Wel wordt er gelet op attitude. 

De opleidingen die op het training centrum gegeven 
worden passen binnen het NVTI (National Vocational 
Training Institute) schema. Regulations and Syllabus 
voor een aantal opleidingen zijn bij het NVTI kantoor in 
Sunyani gekocht. De opleidingen Building en Secreta-
riaat zijn goed geregeld in die zin dat er na 1 jaar een 
grade one examen afgelegd kan worden en daarna gra-
de two in twee jaar, waarbij ook een  deelexamen ge-
haald kan worden. Bij Agriculture is dit niet het geval, 
er kan pas na 3 jaar een totaal examen worden afge-
legd. Voor de opleidingen timmerman, metaalbewerking 
en auto-onderhoud bestond weinig belangstelling, om-

dat dit meestal “langs de weg” geleerd wordt. Het argument dat er in deze takken kwalita-
tieve verbeteringen geleerd kunnen worden sneed—gezien de weinige aanmeldingen— 
geen hout. Bij de building opleiding staat niet alleen metselen in de belangstelling maar 

ook electro; verder zijn er de secties ICT en Industrial Design. 

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd leerlingen betaalde opdrachten uit te laten voeren 
waarvoor de school dan inkomsten krijgt. Het hoofd van de bouwopleiding zegt volop werk 
te kunnen krijgen. Maar het mag niet, zegt hij, ten koste gaan van de kwaliteit van de oplei-
ding. De gebouwen op de Campus zagen er goed uit. Er waren diverse activiteiten en les-
sen aan de gang. Wanneer er werkopdrachten zijn waarvoor producten van de hout en 
metaal nodig zijn, dan huurt het centrum mensen van buiten af in, bij voorkeur oud leerlin-

gen. Bram 
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Bram’s bevindingen tijdens zijn onderzoek werden door Maurits natuurlijk “meegenomen” toen hij de mo-

gelijkheden voor zo’n Vocational Educational Training Centre voor Hwidiem ging bekijken. 

Lees dus verder voor Maurits’ activiteiten. 

Allereerst op 20 januari uitgebreid met Bisschop Peter Atuahene van Goaso diocese gesproken. De Bis-

schop omarmt ons idee van harte en wil graag samen met ons dit project doen. Hij zou al jaren een der-

gelijk centre in zijn diocese willen hebben, maar ja, gebrek aan fondsen. Hij is akkoord met vestigings-

plaats Hwidiem, helemaal als hij de redenering erachter hoort (part-time teachers 

te betrekken van reeds aanwezige secondary school en centrale ligging Hwidiem). 

Hij brengt me vervolgens in contact met mevr. Philomena Johnson, zij is hoofd 

van de afdeling Socio-Economic Development van het National Catholic Secre-

tariat in Accra. Ik ontmoet haar op vrijdag 5 februari in Accra (zie verderop). Heb 

de bisschop toegezegd dat hij ons concept-plan tzt voorgelegd krijgt voordat we 

daarmee fondsen zouden gaan werven. Net als wij wil de bisschop eerst goed 

afspreken wie nu welke rol speelt en wie waarvoor verantwoordelijk is.  

Ondertussen in Hwidiem met de waarnemend chief en elders grond geregeld voor 

de nieuwe school. Het wordt een stuk land van 300m bij 300m, langs de weg Hwidiem-Tepa, aangren-

zend aan het land van de secondary school. Dit stuk land is met de district town-planning officer meteen 

kadastraal vastgelegd, de hieraan verbonden kosten (1500 euro) moeten we als aanloopkosten voor het 

project beschouwen. Voordeel is nu dat niemand (ook de nieuwe chief niet) ons dit land nog kan afnemen, 

ook ligt de bestemming van het land nu vast  

Op 5 februari dus ontmoeting met mevr. Johnson. Zij blijkt lid te zijn van de Council for Technical and Vo-

cational Education and Training (COTVET) van het Ministry of Education en ook van de Association of 

Heads of Catholic Vocational and Technical Education Centres (AHCVOTEC). Het is een enthousiaste 

vrouw die allerlei suggesties doet tav de plannen. Zij juicht het idee van het centraal stellen van de bouw-

methode toe en pleit tegelijk voor een opleiding in plumbing en waterpump-maintenance, schijnt ner-

gens in Ghana te bestaan. Verder moet, volgens haar, het toepassen van technologische ontwikkelingen 

in de landbouw niet vergeten worden, Hwidiem is tenslotte een farming area.  

Maurits Verhagen, Accra/Venlo, februari 2010 

Zoals gezegd hadden beide bestuursleden ook nog de “zorg” voor een groepje belangstellenden, dwz 

mensen die geïnteresseerd zijn in Ghana en met name het werk van TroTro. 

Deze keer hebben we gevraagd of Huub, Ireen, Gertie en Doret hun ervaringen in eigen woorden aan 

ons wilden vertellen. 

Zie hier hun pennenvrucht. 

Bisschop Atuahene 

We hebben een prachtige wandeling gemaakt door Hwidiem. Gedurende de wandeling komt steeds meer 

het besef dat veel mensen in Ghana bijna niets hebben. In de kleine en bouwvallige huisjes zien we zo 

goed als geen bezittingen. Buiten staan enkele grote kookpotten en wat kleinere gebruiksartikelen. Als 

we langs een toiletgebouw lopen bedenken we opeens dat we nog geen toilet hebben gezien. De men-

sen hier maken gebruik van het toiletgebouw en buiten het dorp benutten ze de vrije natuur. Overal is het 

erg stoffig en rommelig. Rondom de huisjes wordt echter alles goed schoongeveegd en ook binnen is 

alles op orde. Het open afvoersysteem geeft de lucht een bijzondere geur. Het is absoluut geen verve-

lende geur en op de een of andere manier hoort deze geur bij zijn omgeving. Gedurende de wandeling 

worden we vergezeld door tientallen kinderen. Een gezellige bende lieve, schattige, leuke, lachende en 

vooral vrolijke kinderen. Allemaal willen ze op de foto en het is een genot om tussen deze kinderen door 

het dorp te wandelen. Aan het einde van de wandeling staan er enkele veldbloemen langs de weg. Als 

dank voor de gezellige middag plukken de kinderen voor ons deze bloemen. Bijzonder om te ontdekken 

dat bloemen elders op de wereld dezelfde betekenis hebben als in Nederland bloemenland. 

In een naburig dorpje bekijken we de nieuwe waterinstallatie die is aangelegd onder begeleiding van 

TroTro. Met veel enthousiasme wordt ons duidelijk gemaakt dat deze installatie een grote vooruitgang 
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voor de gemeenschap. Zelfs de dorpsraad wordt bijeengeroepen om hun dank te betuigen. Je staat er niet 

bij stil, maar het realiseren van dit project betekent een positieve verandering voor een hele woongemeen-

schap die wellicht uit meer dan 500 mensen bestaat. Bij ons vertrek krijgen we van de dorpskinderen een 

behoorlijke hoeveelheid lokale vruchten aangeboden. Erg ontroerend om iets te krijgen van mensen die 

zelf bijna niets bezitten. 

In Kensere gaan we op bezoek bij een school, gebouwd 

met de hulp van TroTro. Op deze school zitten meer dan 

250 kinderen. We lopen enkele klaslokalen binnen en in 

elk lokaal worden we verwelkomd door de gehele klas. 

De leerlingen gaan netjes langs de bankjes staan en be-

groeten ons klassikaal. Bij de allerkleinsten leren ze En-

gelse woorden (a table, an egg, a chair, an orange) en 

sommige kinderen zijn zo moe, die liggen achter in de 

klas op een deken te slapen. Alle kinderen dragen dezelf-

de kleding en het is een fraai gezicht als aan het einde 

van ons bezoek alle kinderen in hun blauwe pakje ons 

uitzwaaien op het schoolplein. 

Hoe langer we in Ghana zijn, hoe meer we zien dat het leven zich hier bijna volledig op straat afspeelt. In 

een dorp treffen we enkele dames, die elkaar de haren wassen. Ze hebben het grootste plezier samen 

en er wordt nog meer gelachen als ze zichzelf terugzien in onze digitale fotocamera. Iets verderop zien we 

een moeder, die haar kindje wast. De kleine zit helemaal onder de zeep, het is een komisch gezicht zo’n 

donker kindje in de witte zeep. Ergens langs de 

straat midden in een klein dorpje zit een kleerma-

ker. Zijn atelier bevindt zich buiten en hij zit ach-

ter zijn met de hand aangedreven naaimachine 

te werken. Even een praatje met de man maken 

en we komen erachter dat hij bezig is met een 

traditioneel kledingstuk voor een van de dorpelin-

gen. Als we een stuk verderop een grote stellage 

zien waarop cacaobonen gedroogd worden, ko-

men er meteen enkele Ghanezen naar ons toe 

om uitleg te geven over de groei, oogst, droogtijd 

en verwerking van de cacaoboon. Tot in detail 

worden de werkzaamheden verteld, die gedaan 

worden bij de productie van cacao. Bij een heel 

klein winkeltje zit een vrouw sinaasappelen te 

schillen. Niet de hele schil gaat eraf, maar 

slechts het buitenste vel. De geschilde sinaasap-

pelen zijn te koop en worden geconsumeerd door het sap er uit te knijpen en op te ´slurpen´. Erg lekker. 

Huub, Ireen, Gertie en Doret 
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Stappen in Hwidiem... 

En na het stappen...gezellig bijpraten 

OPROEP Via de TROTRO-education committee in Hwidiem hebben we verzoeken ontvan-
gen voor het sponsoren van de schoolopleiding van: 

3 Senior High School leerlingen (Portia Bonsu, Mavis Boakye en Abass Musah) en  

2 Junior High School leerlingen (Benjamin Afram en Ernestina Adjei Fofie).  

Junior High School (JHS) volgt op de lagere school, duurt 3 jaar en bereidt de leerlingen voor 
op de Senior High School (SHS) die 4 jaar duurt. Als het eindexamen resultaat goed genoeg is 
kan een JHS leerling doorstromen naar SHS. In Ghana geldt leerplicht tot 15 jaar, daarom hoeft 
er voor het JHS-onderwijs meestal niet veel te worden betaald. Voor SHS zijn de kosten voor 
de leerlingen aanzienlijk hoger, een enorme barrière voor veel kinderen om door te leren.  
(zie pagina 8 voor vervolg)                                                                                                                                           
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Even Voorstellen… 

Met enige regelmaat stellen wij u in deze rubriek 

mensen voor die TroTro een warm hart toedragen: 

een donateur, een vrijwilliger, een sponsor, een  be-

langstellende. 

Deze keer staat Esther Blom centraal, werkzaam bij 

een van TroTro’s trouwe sponsors: woningbouwvere-

niging Wonen Limburg (die ook deze Nieuwsbrief 

weer drukt en verspreidt). 

Mijn naam is Esther Blom, ben 31 jaar en woon 

samen met Frank in Belfeld. Ik werk in Roermond 

als communicatieadviseur bij Wonen Limburg.  

Samen met nog een paar enthousiaste collega’s 

vatten we een aantal jaren geleden het plan op 

om een goed doel te steunen. Dat werd TroTro. 

Vanuit Wonen Limburg ben ik de contactpersoon 

voor TroTro en praten TroTro voorzitter Maurits 

en ik regelmatig bij over de ontwikkelingen. 

Waarom is WL zo geïnteresseerd in het werk van 

TroTro? 

Wonen Limburg is een maatschappelijke onder-

neming, die midden in de Limburgse samenleving 

staat. Naast ons reguliere werk vinden we het ook 

belangrijk dat we een bijdrage kunnen leveren 

buiten ons eigen werkgebied. Maar wél binnen 

ons vakgebied. We vroegen medewerkers goede 

doelen in te brengen en vervolgens te stemmen 

op een van de doelen. TroTro kwam als winnaar 

uit de bus. Inmiddels hebben we TroTro kunnen 

helpen met het introduceren van een nieuwe, 

goedkopere, bouwmethode in Ghana (de Habi-

tech bouwmethode, red.). En konden we de bouw 

van enkele latrines financieren. We bekijken nu 

met TroTro hoe we kunnen bijdragen aan het op 

grotere schaal gebruikmaken van de Habitech 

bouwmethode. Door het opleiden van meerdere 

vakmensen en gebruikmaking van efficiëntere 

werkwijzen. Nu is TroTro erg afhankelijk van en-

kele vakmensen, maar ook van het weer en van 

de plaats waar gebouwd moet worden. 

Je bent er zelf geweest. Hoe vond je het? 

Een ervaring om nooit meer te vergeten. En om 

regelmatig nog eens bij stil te staan. Samen met 

nog 2 collega’s van Wonen Limburg lieten Mau-

rits en zijn vrouw Wilma ons kennismaken met 

Ghana. Eerst langs de kust, wat echt prachtig 

was. Daarna het binnenland in, naar Hwidiem en 

omgeving. Ik vond het een indrukwekkende reis. 

Een beetje dubbel ook. Door de relaxte sfeer, het 

bezoek aan de kust, de aardige mensen en het 

leuke reisgezelschap kreeg ik echt een vakantie-

gevoel. Aan de andere kant vond ik de confronta-

tie met de armoede best heftig. 

Wat viel je het meeste op? 

Tja, waar zal ik beginnen? Misschien wat cliché, 

maar echt waar: dat mensen met zo verschrikke-

lijk weinig middelen toch heel gelukkig kunnen 

zijn.  De hartelijkheid van de dorpsbewoners (al 

realiseer ik me dat het wellicht wat aangedikt 

wordt in de hoop iets aan het bezoek over te hou-

den). De vele, vele kinderen. Die zich weten te 

vermaken met niet meer dan een voetbal, fiets-

band en kroonkurkjes. De grote invloed die 

TroTro heeft in Hwidiem en omliggende dorpen 

en het werk dat ze er verricht. Ghana is eigenlijk 

in bijna alles anders dan Nederland. Voor je ge-

voel zit je in een heel andere wereld. 

Heb je een tip voor de lezers die erover denken ook 

iets te gaan doen voor het goede doel, privé of met 

het bedrijf waar ze werken? 

Het belangrijkste is dat het doel bij jezelf of bij 

het bedrijf waar je werkt past. Wonen Limburg 

wilde alleen sponsoren als medewerkers zélf ook 

sponsoren. Doelstelling was om binnen 2 jaar tijd 

25% van de medewerkers als sponsor te hebben. 

Dat is gelukt!  

Maar wees ook creatief. Wij hebben eens een 

veiling gehouden op een personeelsbijeenkomst. 

Collega’s boden massaal op de ‘ afdankertjes’ 

van andere collega’s.  Dat leverde een mooie op-

brengst op. 

Wanneer ga je er weer heen? 

Mmm, ik heb nog niet direct plannen.  Maar het 

lijkt me leuk om over een jaar of 10 nog eens te-

rug te gaan, om te kijken wat er allemaal veran-

derd is.  En wat TroTro daaraan heeft kunnen 

bijdragen. 
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Korte berichten… 

Project Kwabena Gyan 

Dankzij onze media bent u natuurlijk op de hoogte 

van het schoondrinkwater project in Owusukrom / 

Kwabena Gyan en dat de faciliteit naar ieders tevre-

denheid in “full swing” is, waardoor de lokale bevol-

king eindelijk de beschikking heeft over schoon 

drinkwater, uiteraard tegen een redelijke vergoeding 

(die gebruikt wordt voor onderhoud van de installa-

tie).. 

Het bestuur van TroTro 

heeft het succesvol afron-

den van dit belangrijke project inmiddels gerappor-

teerd aan NCDO, de organisatie die het project voor 

de helft heeft gefinancierd. NCDO heeft deze rap-

portage bekeken en goedgekeurd. Zowel voor 

TroTro als de geldgevers is de nazorg van groot 

belang en daarom houden de vrijwilligers dan ook 

de vinger aan de pols. 

Allen bedankt, wéér een geslaagd TroTro project! 

 

 

 

 

 

U dacht natuurlijk al ……… 

waar blijft de zelfsturende 

fietsclub Ut Tuinhuuske?? 

Al een paar jaar rijden deze 

mannen uit Venlo een sponsortocht waarvan de 

opbrengst geheel ten goede komt aan onze stich-

ting. En dat doen ze dit jaar weer! Eind juni in 

Duitsland. Daarvoor zijn we ze nu al dankbaar, want 

ze fietsen heel wat bij elkaar. Kijk eens op hun web-

site voor meer info: www.Tuinhuuske.nl  

Het TroTro bestuur weet nu al waar de opbrengst 

naar toe gaat: de Praktijkschool voor Vakoplei-

dingen (Vocational Training Centre) waarover u 

elders in deze Nieuwsbrief meer kunt lezen.  

Deze toch al bijzondere tocht krijgt nog eens extra 

cachet door de aanwezigheid van Thomas Donkor. 

Thomas (zie foto rechtsboven) is, al sinds de oprich-

ting in 1989, TroTro’s vertrouwensman in Ghana. 

Eens in de 5 jaar komt hij, op uitnodiging van een 

sponsor, naar Nederland. Dit jaar doet hij mee aan 

de jaarlijkse sponsorfietstocht van Ut Tuinhuuske, 

want hij is een sportief en leuk mens! 

Bijzondere donaties 

Telkens weer worden we verrast door  mensen 

die hun sympathie voor TroTro uiten door middel 

van een bijzondere donatie. Wat te denken van  

de 18-jarige Martin Kullberg die, toen hij hoorde 

van het  nieuwe project Vocational Training Cen-

tre, spontaan zijn spaargeld aan onze penning-

meester gaf. “Wij hebben het hier zo goed en 

daar hebben ze bijna niks.” Bedankt Martin!  Wie 

weet is jouw goede voorbeeld een inspiratie voor 

anderen! 

Een donateur, die anoniem wil blijven, geeft voor 

het 5e jaar op rij (!) de lieve som van € 3000,-  

bestemd voor scholarships. Dankzij deze gulle 

gever kunnen diverse kinderen studeren , waar-

van zelfs één universitair.  

 

Vertraging NS helpt TroTro vooruit… 

Dankzij de vertragingen van de NS kon TroTro 

een leuk bedrag bijschrijven, gestort door een 

donateur die het geld dat hij ter compensatie 

ontving liever aan de vooruitgang doneerde.  

Een bijzondere donatie, vinden wij, waarvoor 

onze dank. Ook aan de NS ;-) …... 

Nieuwsbrief via de e-mail?? 

Ook al is onze sponsor Wonen Limburg 

steeds weer bereid om de Nieuwsbrief te 

drukken en verspreiden, liever zagen we het 

geld, dat dit toch kost, naar het goede doel 

gaan: de projecten in Ghana. Daarom willen 

wij u vragen: wilt u deze Nieuwsbrief via 

de e-mail ontvangen? 

Zo ja, maak dit svp kenbaar via onze 

website: www.trotro.nl   

 

  Bedankt voor uw moeite!  

Thomas Donkor 

sinds 1989  

TroTro’s  

contactpersoon in 

Ghana 
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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 Ka-
mer van Koophandel  onder nr. 41130925.  
TRO-TRO is in Ghana als officiële Non Gouverne-
mentele 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 (fiscaal) 

het beste kunt regelen. Het laten vastleggen in 

een notariële akte geeft een volledige aftrek-

baarheid. Door de Belastingdienst is onze stich-

ting aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende 

Instelling”(ANBI); deze beslissing is gebaseerd 

op art. 6.33 Wet I.B. 2001 en geldt voor onbe-

paalde 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 vol
gende Nieu

wsbrief kun
t u het ver-

volg lezen 
van de rapp

orten van B
ram en 

Maurits .En
 wat de actu

aliteit ons b
iedt. Voor 

het laatste 
nieuws kijk

t u op onze
 website 

(vervolg van pag. 5) 
 
JHS-leerlingen kunnen 'gesponsored' worden voor € 175 per schooljaar. Voor de SHS-
leerlingen willen we graag met € 250 per schooljaar steunen. 
 
Sponsors ontvangen periodiek terugkoppeling in de vorm van een kopie van de rapporten. 

Geïnteresseerde sponsors kunnen zich melden bij de bestuursleden of via de website.  

 

We ontvingen ook nog een verzoek 
van Gilbertha Owusu om een bijdra-
ge in de kosten van haar opleiding 

tot verpleegkundige.  

De kosten zijn zo'n 750 euro per jaar 

(4 jaar). Alle steun is welkom! 

Kijk ook eens op onze website en wordt abon-
nee op de Nieuwsflits. Aanmelden is gemakkelijk via www. Trotro.nl 

En nog meer donaties! 

Nog een bijzondere donatie want van een 

anonieme gever ontvingen we 25 euro in 

een envelop met daarop de tekst: ' Voor 

TROTRO, fantastisch werk door bijzondere 

mensen' .  

De vrijwilligers die de verzending van de 

nieuwsbrief ieder keer verzorgen hebben 

daarnaast nog de verzendkosten van de 

laatste nieuwsbrief aan TROTRO uit eigen 

zak betaald!  
Ook deze Nieuwsbrief werd weer geprint door                

 


