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Beste lezer, 

“Obruni! Obruni”. Wie wel eens in Ghana is geweest weet precies wat dat betekent: Obruni is       

‘buitenlander’ . Dat hoorden we vaak tijdens de onvergetelijke reis die we in januari langs TroTro-

projecten maakten. Eerst denk je nog “discriminatie” maar al snel blijkt dat de Ghanezen het ei-

genlijk als een soort welkom bedoelen. Ze zijn blij met de aandacht die je geeft en natuurlijk ho-

pen ze er beter van te worden, maar dat is niet het belangrijkste. Toen onze voorzitter en reislei-

der vroeg wat me nou het meeste is bijgebleven van deze trip dan is het wel de Ghanese mens: 

vriendelijk, trots, sterk, zelfbewust. Powerwomen en stevige kerels. Augustina, Kennedy, Veroni-

ca, Nana Twie, Thomas Donkor, OD...zij zijn de sterrencast van de inmiddels 21 jaar lopende 

succesreeks die TroTro heet.  

In deze nieuwsbrief leest u over hen en de jongste stand van zaken. En over nog veel meer. Blijf 

TroTro steunen. Alle beetjes helpen, dat hebben we met eigen ogen kunnen zien. 

Jan en zijn vrouw Willy zijn door het voltallige 
bestuur onthaald op een gezamenlijke middag 
in het Wereldmuseum in Rotterdam, die werd 
afgesloten met een etentje aan een kade langs 
de Rotterdamse Maas. Alles mogelijk gemaakt 
door een sponsor-bijdrage. 

Jan heeft tijdens zijn actieve bestuursperiode 
o.a. de bouw van twee scholen intensief bege-
leid en twee zonne-energie waterprojecten 
gerealiseerd. Jan is hiervoor zeker 10 keer 
naar Ghana geweest, soms wel 3 maanden aan 
een stuk. Zijn laatste TROTRO-klus was het 
watersysteem in Kwabena Gyan. Bij het af-
scheid werden Jan's betrokkenheid, inzet en 
opbouwend kritische inbreng tijdens bestuurs-
vergaderingen nadrukkelijk gememoreerd en 
geprezen. Het dorp Hwidiem, TROTRO's 
'hometown' in Ghana, had e.e.a. al eerder on-
derkend want in 2005 werd Jan daar tot ere-
burger benoemd. Een titel die hem toekomt en 
eigenlijk voor het hele Asutifi-district waar 
TROTRO actief is zou moeten gelden......  

Op de foto de afscheid nemende Jan Verhoef in 
het midden, geflankeerd door TROTRO-

bestuursleden (secretaris Martin Kloet ontbreekt op 
de foto maar was later wel aanwezig).  

Afscheid Jan Verhoef 

Op donderdag 24 februari 2011 nam het TROTRO-
bestuur formeel afscheid van voormalig bestuurslid 
technische zaken Jan Verhoef. 

Na ruim 10 jaar actief lid te zijn geweest van het 

TROTRO-bestuur is Jan in 2010 met zijn bestuurs-

functie (technische zaken) gestopt.  

Door omstandigheden was het er nog niet van ge-

komen om officieel afscheid van elkaar te nemen. 

Deze middag werd dat ruimschoots ingehaald:  

OOK DEZE NIEUWSBRIEF IS      

MOGELIJK GEMAAKT DOOR 

Nieuwe TRO-TRO film ………. 

Momenteel wordt er gemonteerd aan een nieu-

we film over onze projecten. Andrea Drost (was 

verpleegkundige en coacht nu professionals in 

de zorg) neemt ons mee langs “onze” helden in 

Ghana zoals Augustina, Veronica en Johnny en 

bekijkt de resultaten van hun werk. Hou de 

website in de gaten voor meer nieuws!   
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Bezoek Rudy de Jong aan TroTro in Ghana. 

Rudy de Jong was tot voor kort (1 december jl) 
directeur-bestuurder bij Wonen Limburg, een 
van onze trouwste sponsors. Rudy is altijd een 
warm pleitbezorger geweest richting zijn perso-
neel t.a.v. het steunen van onze stichting.  

Hij bezocht de TroTro-projecten en maakte er 
een verslag over. 

“Eind 2010 ben ik twee weken met het gezin 
door Ghana gereisd. Een geweldig land, heel 
mooi, groen, toegankelijk, veilig. Aardige, hartelij-
ke mensen. We waren graag langer gebleven. 

Tijdens onze rondreis zijn we ook op bezoek ge-
weest bij TroTro in Hwidiem. We werden daar 
hartelijk ontvangen door Thomas, de coördinator 
ter plaatse, die ons daarna heeft begeleid naar 
diverse projecten van TroTro. Ook hebben we 
kennis gemaakt met de metselaar Abdul, vroed-
vrouw Augustina en Hillary, de kok die een paar 
heerlijke maaltijden voor ons heeft klaargemaakt. 

Abdul is de man die een paar jaar geleden sa-
men met Hans Teeuwen en Thomas in Bangkok 
is geweest om zich de nieuwe bouwmethode 
Habitech eigen te maken. We hebben een paar 
projecten gezien die met deze bouwmethode zijn 
gemaakt, zoals de latrine en de lange muur.rond 
de school. Helaas staat de apparatuur nu groten-
deels ongebruikt in de schuur. Er zijn een paar 
apparaten uitgeleend, maar verder zijn er op dit 
moment geen projecten in uitvoering. Geen geld 
voor. Volgens de rapportage van TroTro’s voor-
zitter zijn er ook problemen met het opleiden van 
mensen om de methode te gebruiken. Dat is heel 
jammer, want door het gebruik van Habitech kan 
een stuk goedkoper gebouwd worden. 

Zoals bekend werkt Hans Teeuwen voor Wonen 
Limburg, maar we kregen de indruk dat hij be-
kender is in de omgeving van Hwidiem, dan in 
Noord Limburg... 

Augustina is vroedvrouw en de drijvende kracht 
achter een klein gezondheidscentrum in het dorp 
Twabidi. Een fantastisch mens met zichtbaar 
gezag in de streek waar ze werkt. Als ze praat, is 
iedereen stil. Opvallend is dat ze eigenlijk hele-
maal niet uit de streek komt en uit maatschappe-
lijke gedrevenheid daar is gaan wonen en wer-
ken. 

In haar dorp staat ook de latrine die door Wonen 
Limburg is gesponsord en door Rini, Esther, 
Hans en Wiljo in 2008 is geopend. Het gebouwtje 
staat er nog goed bij. Het is schoon en net ge-
schilderd en we zagen dat er mensen gebruik 
van maakten. Wat wel opviel was dat de achter-
kant niet meegeschilderd was en dat er een niet 
gerepareerde scheur in een muurtje zat. Augusti-
na vertelde dat dit kwam omdat het geld op is. 
Daarmee kwam ze op het probleem van het on-
derhoud van het gebouwtje.  

Augustina liet ons ook twee geavanceerde water-
installaties zien. Met behulp van zonnecellen 
wordt water uit een put in grote containers ge-
pompt. Op een centrale plek in het dorp zijn kra-
nen waar de bewoners water kunnen halen. Dat 
is veel gezonder en scheelt ze heen en weer lo-
pen naar de rivier. In een nabijgelegen dorp was 
de installatie echter kapot. We zijn er met een 
grote delegatie heengegaan en er waren hoge 
verwachtingen van ons technisch inzicht om het 
probleem te verhelpen. Nadat mijn zoon Rob (2 
rechterhanden) en ik een tijdje intelligent naar de 
installatie hadden gekeken, kwamen we tot de 
conclusie dat de put waarschijnlijk is verzand of 
dat het filter vervuild is. Ook hier het zelfde pro-
bleem als met het toiletgebouw. De installatie 
staat er, maar er is geen geld en onvoldoende 
kennis (ze missen “mister Hans”) voor goed on-
derhoud. De mensen uit het dorp halen hun water 
dus weer in de rivier. Het probleem is inmiddels 
bij TroTro gemeld, die zijn bezig met een oplos-
sing (lees verder op p3). 

 

Rudy de Jong met vroedvrouw Augustina voor de 

latrine in Twabidi 

De gebruikers wordt nu een klein bedrag ge-
vraagd als ze gebruik maken van het toilet (iets 
meer dan een eurocent per keer, die wordt geïn-
casseerd door een mevrouw achter een tafeltje, 
die je een paar stukken krant meegeeft als toilet-
papier). Dat geld wordt gebruikt om de schoon-
makers te betalen, te schilderen en reparaties te 
doen. Dit bedrag blijkt echter voor veel mensen te 
hoog te zijn. Het gebouw wordt daardoor onvol-
doende vaak gebruikt en de inkomsten zijn te 
laag. Wat Augustina graag zou willen is dat alle 
bewoners van het dorp een klein bedrag per 
maand betalen. De kosten voor de gebruikers 
worden lager en er wordt dan vast veel meer ge-
bruik van gemaakt. Ze gaat proberen dit te rege-
len. Ik heb een bijdrage in de onderhoudspot ge-
daan zodat ze even vooruit kan. 

 Kijk ook eens op onze website en wordt 

abonnee op de Nieuwsflits. 

Aanmelden is gemakkelijk via  

www. Trotro.nl 
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Met Augustina en een paar andere mensen 
hebben we ook gesproken over de belang-
rijkste problemen die ze hebben. De hoogste 
prioriteit is onderwijs. Ze zien heel goed dat 
de mensen zonder goed onderwijs niet ver-
der komen. De tweede prioriteit is schoon 
water, een belangrijke voorwaarde voor ver-
betering van de gezondheid. Alhoewel de 
huisvesting van de meeste mensen erg 
slecht is, is het opvallend dat huisvesting 
geen prioriteit is. Dat wil zeggen: niet voor de 
bewoners zelf. Wat wel belangrijk wordt ge-
vonden, is dat er goede huisvesting is voor 
goed opgeleide mensen, zodat die ook in 
een afgelegen streek willen werken en niet 
allemaal naar de hoofdstad Accra vertrekken. 

In Hwidiem hebben we twee scholen beke-
ken en de muur die met de Habitech metho-
de is gebouwd. Ook hebben we daar gespro-
ken over de wens om een technische school 
te bouwen. Het is erg belangrijk dat jongeren 
een vakopleiding in de omgeving kunnen 
volgen, omdat veel ouders de kosten van 
scholing elders niet kunnen betalen. TroTro 
heeft de grond al gekocht en is in overleg 
met de Bisschop van de regio, die kan zor-
gen dat er daar ook onderwijs gegeven zal 
worden. Van de overheid wordt weinig ver-
wacht. Dit soort zaken moeten als particulier 
initiatief starten. Als het eenmaal functio-
neert, kan het misschien wel aan de overheid 
worden overgedragen, die het misschien ver-
der voortzet. 

Ter gelegenheid van mijn aftreden als be-
stuurder van Wonen Limburg heeft de Raad 
van Commissarissen een bedrag van € 4.000 
beschikbaar gesteld, dat ik kan bestemmen 
voor een nieuw project van TroTro.  

Rudy de Jong 

 

 

Scholarships 

Ook nu weer doen we een oproep om studenten te 
ondersteunen. Tijdens zijn recente verblijf in Ghana 
heeft de voorzitter veel studenten die met scho-
larships van TroTro kunnen studeren persoonlijk 
ontmoet. Bovendien is de voortgang intensief door-
gesproken met het begeleidingsteam ter plaatse: 
Monica Bonsu en Nana Twie. Zo is er het succes-
verhaal van Mohamed Yakubu,  een ambitieuze 
jongeman die aan de universiteit van Kumasi bezig 
is aan zijn 3e jaars politieke wetenschappen. En zo 
zijn er nog enkele tientallen. Dankzij de—helaas 
nog steeds—noodzakelijke fondsen worden veelbe-
lovende jonge mensen in staat gesteld zich verder 
te ontwikkelen. Dat is goed voor die jongeren én het 
is goed voor Ghana.  

Angelina Badu Ye-
boah, zij wil graag naar 
Senior High School 
maar kan het niet beta-
len. Haar vader is over-
leden en haar moeder 
is na een beroerte half-
zijdig verlamd en kan daarom geen geld verdienen. 
We zoeken een sponsor die Angelina met 20 euro 
per maand gedurende haar SHS-opleiding (4 jaar) 
wil steunen.  

Prissilla Boadi, die in klas 5 van de Primary School 
zit. Prissilla is de jongste van 5 kinderen, hun vader 
is overleden en moeder werkt als ziekenverzorgster 
in het ziekenhuis. Zij verdient daar niet genoeg om 
alle kinderen naar school te kunnen laten gaan. 
Prissilla is de komende 4 jaar (klas 6 Primary 
School en 3 jaar Junior High School) geholpen met 
15 euro per maand.  

Ohjaaa...giften zijn fiscaal aftrekbaar. 
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Van onze voorzitter 

In januari bracht onze voorzitter Maurits Verha-

gen zijn jaarlijkse bezoek aan de projecten van 

TroTro. Een greep uit zijn bevindingen: 

Kraamklinieken 

Augustina en echtgenoot Kennedy in goede ge-

zondheid aangetroffen. De kliniek loopt goed 

maar moet worden gerenoveerd en uitgebreid 

om in aanmerking te kunnen blijven komen voor 

vergoedingen vanuit de zorgverzekering. Ver-

goedingen die overigens bijzonder laat worden 

betaald. De opvangruimte voor moeder en kind 

na de bevalling moet worden vergroot en er 

moet een apart sanitair blok gebouwd worden 

voor moeder en kind. Met geld via de stichting 

Madamfo kan ongeveer de helft van de renova-

tie en uitbouw worden gefinancierd, er is nog 

5000 euro nodig om het project af te ronden. 

Augustina en Kennedy maken een zeer gemoti-

veerde indruk. Ik heb ze enkele bloeddrukme-

ters, een elektrische centrifuge en een sterilisa-

tor voor het laboratorium kunnen geven (in 2010 

verscheept).  

Net als Bram (van Nieuwenhuijzen, penning-

meester TroTro), red.) ook in Sawla geweest. 

Daar eveneens een zeer gedreven vroedvrouw 

(Veronica) getroffen, die haar gasten zeer har-

telijk heeft ontvangen en uitgebreid door de kli-

niek heeft rondgeleid. Heb Veronica kunnen ver-

tellen dat de reisgenoten van Bram hebben toe-

gezegd geld te geven om de defecte waterpomp 

te kunnen vervangen. Een bericht dat met blijd-

schap is ontvangen.  

KWABENA GYAN – waterproject 

Het dorp is 2x bezocht omdat het watersysteem 

kapot is. Samen met Henry (elektricien) is op 

aanwijzingen van Laurens Princen en Jan Ver-

hoef het solar systeem doorgemeten. We heb-

ben het probleem echter niet kunnen vinden en 

dus ook niet kunnen oplossen. De Controlbox 

van het systeem heb ik mee naar NL genomen 

voor onderzoek door de eerder genoemde ex-

perts. Hopelijk kunnen zij het probleem nu wel 

oplossen. Daarna zullen we moeten besluiten 

hoe we het systeem ter plaatse weer aan het 

werk krijgen.  

SCHOLEN Hwidiem 1e streekschool 

De groep Wijchen Wereldwijd gaat de komende 

Vastenactie geld inzamelen om de noodzakelijke 

renovatie te bekostigen (toiletten, vloeren en 

en aansluiting op de waterleiding, in totaal 25.000 

euro). Pastoor Rudy de Kruijf heeft hiertoe contac-

ten met een basisschool in Wijchen en op Rudy’s 

voorstel zullen de leerlingen van beide scholen 

tekeningen gaan uitwisselen. Thema: teken je ei-

gen dorp/stad.  

E.e.a. is met de directie en de PTA (parents tea-

chers association) besproken en akkoord bevon-

den. Het schoolhoofd van de Primary School stuurt 

de tekeningen van haar leerlingen naar ons op.  

Osuodumgya school 

School bezocht, ziet er goed uit, op schooldagen 

wapperen de Ghanese en Nederlandse vlag ge-

broederlijk naast elkaar.  

AHAFOMAN Kinderdorp 

Dhr. en mevr. Asokwa (Ante Amma) uitgebreid ge-

sproken. Het kinderdorp is een zogenaamd 'Child 

Development Centre', een soort voorschoolse op-

vang. Kinderen van 3-5 jaar uit de omgeving wor-

den opgevangen zodat hun ouders naar hun land 

kunnen. De kinderen leren manieren, zich aan re-

gels te houden, zingen, tellen en hun naam schrij-

ven. Thuis worden de kinderen in het beste geval 

opgevangen door hun oma, maar die moet ook 

wassen en eten koken. Deze voorschoolse opvang 

is daarom een heel zinnige zaak. Het echtpaar 

Asokwa is gedreven en hebben nu de korte en 

middellange termijn doelen op papier gezet. Ter 

bespreking volgende TroTro bestuursvergadering. 

Ze zouden heel erg geholpen zijn met stagiaires 

die als activiteitenbegeleiders een paar maanden 

komen helpen. 

Maurits in gesprek met de heer en mevrouw Asokwa van 

het Ahafoman Kinderdorp 
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Chief Hwidiem en dorpsraad 

Er is nog steeds geen nieuwe chief, er zouden twee serieuze kandidaten zijn. Pas als er een nieuwe 

chief is kan de funeral van de overleden chief worden 'gevierd'. Wordt vervolgd......  

Overigens is op 2 februari 2011 de schatbewaarder van de dorpsraad ook overleden, sinds het overlij-

den van de chief in juli 2009 is dit het 3e raadslid dat overlijdt.  

Fishpond Owusukrom  

Johnny heeft het afgelopen jaar weer hard doorgewerkt, de visvijvers zijn vergroot en er is boven een 

hoek van één van de vijvers een kippenren gebouwd waarvan de kippenstront in het water terecht 

komt om als visvoer te dienen. Er zijn ovens gebouwd om de gevangen vis in te roken. Johnny heeft 

een financieel overzicht over 2010 laten zien. Hieruit blijkt dat er het afgelopen jaar redelijk wat tilapia 

en meerval is verkocht. Nog niet in verhouding tot de investeringen, maar valt voor een eerste jaar 

niet tegen. In de visvijvers zit nog genoeg vis.  
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Johnny Asare 

TroTro wint nieuwe Website 

TroTro kreeg de meeste stemmen tijdens een 

prijsvraag die door het fullservice mediabureau 

Exitable! uit Wessem was uitgeschreven. In 

een zogenaamde Rush48 ontwerpt het bureau 

in nauwe samenwerking met onze eigen web-

master Michael Costantini een nieuwe websi-

te. Dit zegt Exitable! er zelf over: 

Met de Rush hebben we onszelf 48 uur opge-

sloten en onder toezicht van 3 webcams onze 

nieuwe website gemaakt. Het was een succes, 

en daarom doen we dit komend jaar nogmaals, 

maar dan voor een goed doel! Het goede doel 

met de meeste stemmen is geworden... Stich-

ting TRO-TRO! Dit is een organisatie die zich 

inzet voor projecten ter verbetering van educa-

tie, gezondheidszorg en economie in Ghana.  

Ut Tuinhuuske! 

Het is weer voorjaar en...daar zijn ze weer: Ut 

Tuinhuuske (www.tuinhuuske.nl), de zelfsturen-

de wielerclub die Tro-Tro al zo lang zo’n warm 

hart toedraagt. Zij stelt zich elk jaar als doel een 

sponsortocht te rijden. Dit doet ze inmiddels 

voor de 13e keer!  

Door kilometers te maken fietst ‘ut Tuinhuuske’  

sponsorgeld bij elkaar voor Tro-Tro.  

Vrouwen van het dorpje Owusukrom op het 

platteland van West Ghana hebben Tro-Tro ge-

vraagd om financiële steun voor de aanschaf 

van een nieuwe maïsmolen en een lang ge-

wenste rijstpelmachine. De hiermee te maken 

producten zijn voor eigen gebruik én voor de 

verkoop, zodat de vrouwen hun eigen gezin 

kunnen onderhouden.  

Ut tuinhuuske gaat fietsen om dit project te kun-

nen realiseren.  

Brandenburger Tour (Berlijn — Venlo) 

Welke “touren” wil “ ut Tuinhuuske’  dit keer 

gaan uithalen om sponsorgeld bijeen te fietsen? 

Vanaf de Brandenburger Tor in Berlijn, fietsen 

ze door het Harzgebergte over de 1141 m hoge 

“der Brocken”. Na een stop bij het bekende  

Hermannsdenkmal rijden ze via Paderborn weer 

verder richting Venlo. Bij aankomst op 4 juni 

hebben ze dan met 10 wielrijders, in totaal ruim 

8000 km afgelegd. En hopelijk weer veel geld 

voor Tro-Tro verdiend! 

Als u hen wilt sponsoren, kijk dan even op de 

website. Bedankt vast! www.tuinhuuske.nl  
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Nieuwsbrief via de email?? 

 

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 graag van u weten: wilt u deze 

Nieuwsbrief via de post blijven ontvangen 

of kunnen we volstaan met zending via uw 

email adres? 

 

Maak dit kenbaar door naar onze site te 

gaan en uw voorkeur daar te noteren: 

www.trotro.nl 

Bedankt voor uw moeite! 

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 bankrekening 

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 - ‘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 dan een 

volledige fiscale aftrekbaarheid. Door de Belas-

tingdienst is onze stichting 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 kos-

ten van het opstellen van een dergelijke akte 

neemt TRO-TRO voor haar rekening. Neemt u 

gerust even contact op met één van de be-

stuursleden (zie www.trotro.nl) 

Kijk ook eens op onze website en wordt abon-

nee op de Nieuwsflits. 

Aanmelden is gemakkelijk via www. Trotro.nl 

U draagt TroTro een warm hart toe. Anders zat u nou niet de laatste pagina van onze nieuwsbrief te 

lezen…Wij zijn blij met elke reactie op ons werk en op onze uitingen, zoals website en nieuwsbrief.  

Wij zouden het erg fijn vinden als we nog meer reacties krijgen, zodat we de kwaliteit van onze be-

richtgeving kunnen verbeteren. Mail ons met uw opmerkingen, reacties, vragen of suggesties:  

henri.audier@upcmail.nl BEDANKT!  

 

 

Een geldwisselkantoor in Ghana, hier kun je maar beter 

niet met ponden komen…. 

OOK DEZE NIEUWSBRIEF IS  WEER 

MOGELIJK GEMAAKT DOOR 


