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Beste lezer, 

Bedankt! Dat mag ook wel eens: een welgemeend “bedankt” aan de trouwe lezers van deze nieuwsbrief. 
Aan de gulle gevers, aan u, die al zo lang of nog maar net onze stichting steunen met geld en goederen. 
Verderop leest u over Prissilla en Angelina, die dankzij u verder kunnen leren. U leest over mensen die bij 
een speciale gelegenheid geld inzamelen. Al 22 jaar staat TroTro er borg voor dat iedere euro terecht komt 
waarvoor ie bedoeld is: bij de mensen van wie het leven aanzienlijk zal verbeteren, dankzij een TroTro pro-
ject.  Ook in deze uitgave weer reisverhalen, oa. van een kleine groep die meereisde met onze Penning-
meester Bram van Nieuwenhuijzen. Dit schreven ze na afloop: 

“Het is voor ons een onvergetelijke reis geworden; zo midden tussen de Ghanezen te zijn en zoveel 
te zien van het land op een manier waar je normaliter niet de kans voor hebt. En vooral ook om te 
zien wat jullie projecten voor de mensen daar betekenen”. 

Veel leesplezier! 

OOK DEZE NIEUWSBRIEF WORDT 

MOGELIJK GEMAAKT DOOR 

In deze nieuwsbrief leest u ook het ver-

haal van Andrea Drost, die de TroTro-

projecten met de ogen van een ver-

pleegkundige heeft bekeken.  

Haar reis is ook te zien als film (Andrea 

in Ghana) op onze website 

www.trotro.nl   

     ANDREA in 

 

Nieuw logo en nieuwe huisstijl 

In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat TROTRO het komende 

najaar van mediabureau Exitable een nieuwe website cadeau 

krijgt. Nu kunnen we ook nog trots melden dat TROTRO een  

nieuwe huisstijl krijgt, inclusief een nieuw logo.  

Jaring Tolsma van grafisch ontwerpbureau Luidhelder 

(www.luidhelder.nl) ontwierp spontaan en kosteloos een nieuwe, 

moderne en frisse huisstijl voor onze stichting. In de volgende 

nieuwsbrief zullen wij u hiervan een en ander laten zien. 

 

Fotoboek 

Van 3 – 19 januari 2011 reisden Sietske Graver en 

Theo en Marjan Smit samen met TROTRO’s pen-

ningmeester Bram van Nieuwenhuijzen door Gha-

na. Zij bundelden hun reisverslag met honderden 

sprekende foto’s, de één nog mooier dan de ander. 

TROTRO kreeg een exemplaar van dit fraaie boek, 

een aanwinst die goed bruikbaar is om belangstel-

lenden te informeren over Ghana en de TROTRO-

projecten. Elders in deze nieuwsbrief kunt u een  

voorproefje lezen.. 
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 Andrea in Ghana 

Gezien door de ogen van een TroTro-fan en met 
de opdracht iets over de medisch-sociale as-
pecten van onze reis te zeggen, schrijf ik graag 
een impressie van onze recent gemaakte reis. 

Stil word ik van het land Ghana en zijn mensen 
terwijl we door onze geweldige ‘driver’ OD van de 
kust naar Hwidiem worden gereden. We rijden 
over wegen en wat daar op moet lijken van dorp-
je naar dorpje. Als we voorbij rijden worden we 
steeds weer vrolijk nagezwaaid en iedereen 
roept ‘welcome, welcome, Akwaaba’. Je hoeft 
maar te glimlachen en je krijgt een vette smile 
terug! Heerlijk.  

Op onze eerste dag worden we van harte wel-
kom geheten door vroedvrouw Augustina in het 
dorpje Twabidi. Ik heb geluk want ik zit in de 
groep van “Doctor Morris” zoals de TroTro 
voorzitter hier genoemd wordt. Daardoor krijg ik 
ook alles te zien op medisch gebied en ik kijk m’n 
ogen uit.  Met iedere stap groeit m’n bewonde-
ring voor deze vrouw en voor wat ze - met be-
perkte middelen - allemaal bereikt heeft. Zo ge-
niet het hele dorp van het schone water dat door 
haar inzet en met hulp van TroTro geregeld is. Ik 
word getroffen door de hartelijke en informatieve 
betrokkenheid waarmee Augustina’s echtgenoot 
Kennedy ons langs de voor deze gemeenschap 
zo cruciale watervoorzieningen leidt. 

Ik zie het verroeste verlosbed, maar ook de pro-
fessionele organisatie van de medische setjes 
die nodig zijn voor de moeilijkste bevallingen.  

En ik luister naar Augustina’s frustratie: er be-
staat sinds kort een soort ziekenfonds waar de 
mensen een zeer bescheiden premie voor beta-
len. Maar het ziekenfonds betaalt de declaraties 
van de zorgverleners erg laat uit,  zó laat dat Au-
gustina in liquiditeitsproblemen komt. Toch gaat 
ze door, ze gaat al 20 jaar door, want de mensen 
hebben haar nodig. 

Eenzelfde indruk krijgen we bij vroedvrouw Vero-

nica, een heuse Queen Mother én Hajia, die ver-

der in het noorden eenzelfde soort kliniek runt. 

Onder onvoorstelbaar armoedige omstandighe-

den worden behalve bevallingen ook zeer zieke 

mensen geholpen en verpleegd. Feitelijk zijn deze 

kraamkliniekjes regionale ziekenhuizen. Een 

meisje van amper 16 zit middenin haar weeën. Ze 

gaat op een zeiltje op de grond liggen terwijl Ver-

onica haar professioneel begeleidt, heel natuur-

lijk, rustig en indrukwekkend. Voorlichting aan de 

moeder van dit meisje om toch vooral ervoor te 

zorgen dat ze haar school straks afmaakt, ont-

breekt niet…! De avond is nog jong als het meisje 

van een gezonde baby bevalt.  

Vergelijken met de hygiënische richtlijnen zoals 

wij die in de Nederlandse ziekenhuizen hebben is 

onmogelijk… Ik ben zwaar onder de indruk van 

deze mensen, hoe zij het werk doen, maar ik 

word ook verdrietig van de omstandigheden waar-

in zij moeten werken. Maurits (Verhagen, onze 

voorzitter, red.) noemt deze vrouwen 

“powerwomen”.  Nou, dat zijn ze zeker. 

Het kinderdagverblijf bij Hwidiem (Ahafoman 

Kinderdorp, zie nieuwsbrief 21, red.) is een an-

der sociaal getint onderdeel van ons bezoek. Een 

uit Engeland teruggekomen gepensioneerd Gha-

nees echtpaar zorgt voor de kleine kindertjes die 

anders langs de weg sjouwen, omdat de ouders 

hun landje moeten bewerken.(lees verder op p.3)  

 

Kijk ook eens op onze website en wordt 

abonnee op de Nieuwsflits. 

Aanmelden is gemakkelijk via  

www. Trotro.nl 

Andrea Drost was sociaal verpleegkundige en 

is oprichter/eigenaar van DrostEffect in Gronin-

gen; zij coacht professionals in de gezondheids-

zorg. 

Andrea en Augustina  voor de TroTro ambu-

lance 
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Niet dat deze ouders er geld voor hebben: de 

kinderen worden gratis opgevangen, ze leren 

wat Engels, doen spelletjes  We krijgen een 

folder mee om hun project te steunen. Men  

zou erg geholpen zijn met vrijwilligers die 

hen helpen bij de opvang van de kinderen. 

En er moet eigenlijk een muur rondom het 

terrein gebouwd worden, omdat er nog wel 

eens een auto hard over het terrein rijdt. De 

schommel is kapot, er is geen wc, geen 

stromend water……..  

Zoveel gezien, zo intensief en indrukwek-

kend was het om Ghana en de Ghanezen te 

mogen meemaken. De fantastische begelei-

ding van de voorzitter en zijn vrouw die de 

reis zo goed hadden voorbereid maakte het 

voor ons leken een onvergetelijke ervaring.  

Juist ook daardoor hebben we kunnen voe-

len hoe Ghana leeft en wat de Ghanezen en 

TroTro met elkaar hebben. 

Om nooit te vergeten 

Andrea Drost 

———————————————————— 

Wie de jeugd heeft... 

In onze vorige Nieuwsbrief vroegen wij om 
financiële steun voor een paar studenten. 

Dankzij de steun van een aantal nieuwe 
sponsors kan Angelina Badu Yeboah naar 
Senior High School. Ook Prissilla Boadi kan  
de Primary School afmaken dankzij steun uit 
ons land. Tro-Tro investeert al jaren in de 
opleidingen van jonge, ambitieuze Ghanezen 
en met groot succes. Dat succes is voor een 
groot deel te danken aan de inzet van Tro-

 

Tro’s Scholarship Committee. Deze mensen selec-
teren de studenten en monitoren ze bijna dagelijks, 
want ze opereren ter plaatse.  

Dat deze werkwijze succes heeft bleef niet onopge-
merkt. We berichtten u al eerder over de omvangrijke 
plannen die Tro-Tro 
heeft voor een Vo-
cational Training 
Center. De hierbij 
gehanteerde 
“learning by doing” 
methode blijkt ook 
elders in het land 
succesvol en Tro-
Tro is in nauwe sa-
menwerking met Bisschop Atuahene van het dioce-
se Goaso (waar Hwidiem ligt) concrete stappen aan 
het zetten voor zo’n studiecentrum.  

Naar aanleiding van het positieve verloop van de 
besprekingen met Bisschop Peter Atuahene over de 
Praktijkschool in Hwidiem, heeft het TROTRO-
bestuur begin april besloten om het project samen 
met deze Rooms – Katholieke Bisschop te gaan uit-
voeren. De taakverdeling hierbij is dat TROTRO de 
fondsen voor het project zal werven en dat de Bis-
schop zal zorg dragen voor de concrete uitvoering in 
Ghana. Bisschop Peter heeft niet alleen in woorden 
maar ook in concrete daden duidelijk gemaakt dat 
hij heel gemotiveerd is om het project te realiseren. 
 
In Ghana is onze contactpersoon Thomas Donkor al 
bezig te inventariseren wat de kosten zijn om de klei-
ne boeren op het terrein dat voor de school beschik-
baar is te compenseren voor de landbouwproducten 
die zij kwijt raken als het land in gebruik genomen 
gaat worden voor het project. De Bisschop heeft zijn 
architect gevraagd tekeningen te maken van de inde-
ling van het terrein en van de gebouwen, waarna ook 
berekend kan worden hoeveel geld er nodig zal zijn 
om de plannen te realiseren.  

Vooralsnog gaan we ervan uit dat een bedrag van 6 
cijfers voor de komma, in euro’s nodig is. Verreweg 
het grootste bedrag dat wij ooit voor een project 
nodig hebben gehad. Het project (en het bedrag) kan 
in fases worden gerealiseerd.   

Het bestuur realiseert zich dat het verstandig is de 
fondswerving voor het project planmatig aan te pak-
ken. Onder leiding van Margo Niestadt zal een werk-
groep met daarin ook Andrea Drost, Daan Sperling 
en Martin Kloet hiervoor een plan opstellen. Het is de 
bedoeling dit plan in de bestuursvergadering van 
oktober 2011 te bespreken. We houden u op de 
hoogte. 

De Bisschop met onze voorzitter 



 4 

 

Dit jaar fietst Ut Tuin-
huuske eind mei van 
Berlijn naar Venlo, de 
zogenaamde 

‘Brandenburger Tour’.  

Ut Tuinhuuske hoopt 
deze keer minstens 4250 
euro bijeen te trappen, 
waarmee de vrouwen 
van het plattelandsdorpje 
Owusukrom een maïs-
molen en een rijstpeller 
kunnen kopen voor hun 
coöperatieve landbouw-
bedrijfje.  

 

Voor het 5
e
 jaar op rij is Peter Winnen Tuinhuus-

ke’s ambassadeur voor de sponsoractie. De be-
kende (ex-prof) wielrenner en auteur las op een 

gezellig drukke ‘aftrap-bijeenkomst’ voor uit ei-
gen werk en kreeg daarna de eerste, exclusieve 

´Tuin-huuske-opsteker’ opgespeld.  

Wie een donatie doet ten behoeve van de 
sponsortocht krijgt als blijk van waardering dit 

unieke speldje van de fietsclub cadeau.  

Donaties kunnen worden overgemaakt op reke-
ning 92.81.04.486 t.n.v. P. Hendrikx o.v.v. spon-
sortocht 2011; de opsteker krijgt u persoonlijk van 
een van de Tuinhuuske-leden of wordt opge-
stuurd.  

De aankomst in Venlo van de fietsclub op 4 juni  
wordt opgeluisterd met het Tuinhuuske Bene-
fietSfestival, bij clubsponsor café ‘de Roeëje 
Lieuw’ waar een viertal Venlose muziekbands het 
goede doel steunen door gratis op te treden. 

Wilt u meer informatie en/of de sponsortocht van 
onze wielerhelden volgen, kijk dan op 

www.tuinhuuske.nl 
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Bijzondere gift 

Eind april nam Ad Kloet, één van de allereerste 

regelmatige sponsors van TroTro, afscheid als me-

disch directeur van het Mesos Ziekenhuis in 

Utrecht.  

Ad had zijn gasten verzocht om als afscheidsca-

deau een donatie aan TroTro te doen. Het bestuur 

heeft in overleg met hem bepaald dat de giften be-

steed gaan worden aan het moderniseren van 

'onze' kraamkliniek in Twabidi. Met deze moderni-

sering, die voor de helft door vroedvrouw Augustina 

zelf wordt betaald, voldoet de kliniek aan de eisen 

die de (opkomende) zorgverzekeringsmaatschappij 

stelt aan medische zorg en de omgeving waarin die 

wordt aangeboden. Hiermee wordt de kwaliteit van 

de Ghanese gezondheidszorg verhoogd. 

Het totale bedrag van alle donaties is ten tijde van 

het schrijven van deze nieuwsbrief nog niet be-

kend, maar zal, zo het zich laat aanzien, impone-

rend zijn. De voortgang van het project zal via 

www.trotro,nl te volgen zijn.  

TroTro dankt Ad én de gulle gevers voor hun geste 

en het in onze stichting gestelde vertrouwen.  

 

Nana Ababio 

overleden 

Dinsdagmiddag 3 
mei bereikte ons het 
trieste bericht dat 
Nana Ababio, 
chief-linguist 
(woordvoerder) van 
de dorpsraad van 
Hwidiem, na een 
lang ziekbed is over-
leden.  

Nana Ababio was 
vanaf TROTRO's 
oprichting in 1989 
tot zijn ziekte in 
2008 als enthousi-
aste vrijwilliger bij 
alle TROTRO-
projecten betrokken 
die in Hwidiem wer-
den uitgevoerd.  

Wij zijn Nana Aba-
bio zeer erkentelijk 
voor zijn inzet en 
betrokkenheid en 
dankbaar voor de 
vele stenen die hij aan TROTRO-projecten heeft 
bijgedragen.". 

Kijk ook eens op onze website en wordt 

abonnee op de Nieuwsflits. 

www. Trotro.nl 
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Reisverslag 

Met Bram van Nieuwenhuijzen van Stichting 

TroTro zijn we van 3 – 19 januari 2011 naar Ghana 

geweest. We, dat zijn Theo en Marjan Smit en 

Sietske Graver. 

Bram gaat regelmatig bij projecten langs die ge-

steund worden door TroTro en sinds een aantal 

jaren gaan er mensen mee die hij zowel een stukje 

van het toeristische zuiden langs de kust, als het 

binnenland laat zien, waar de projecten zijn. Het 

was voor ons een mogelijkheid om een stabiel 

Afrikaans land te bezoeken, anders dan de 

“gewone” toerist en mogelijk iets te vinden wat we 

zouden willen steunen. 

Het is een onvergetelijke ervaring geworden!   

Maandag 3/1. Na een enerverende vliegreis (er 
ging ook een uitgezette Ghanees mee, die een 
enorm kabaal maakte) landen we ’s avonds in Ac-
cra (28°). Onze TroTro chauffeur OD staat klaar 
en we checken in in het Shangri-La Hotel, een 
ouderwets “tropenhotel”, met o.a. rondavels, typi-
sche ronde huisjes. 
Dinsdag 4/1. Via de noordelijke rondweg verlaten 
we Accra. Geld gewisseld bij een piepklein Forex 
bureau, waar de geldloper, op de brommer met 
rugzak, snel ingeschakeld moest worden voor vol-
doende wisselgeld. ´s Middags Cape Coast Castle 
bezocht met rondleiding en de geschiedenis van de 
onmenselijke slavenhandel ter plekke gehoord. 
Overnachting in Hans Cottage Botel. ´s Avonds 
zagen we vanaf het terras de vele Cattle Egrets 
(een soort reiger, red.) komen aanvliegen voor de 

nacht. Ook een ijsvogel, een roerdomp en 2 (huis) 
krokodillen gezien. Het local food was heerlijk. 
 
(we slaan een paar heerlijke dagen over, red.) 
 
Zaterdag 8-1. Vandaag gaan we langs projecten 
van TroTro. In Twabidi staat de Maternity  
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Clinic van Augustina Ahiaku (52). We worden 
hartelijk ontvangen met een drankje en verder op 
de dag ook een warme lunch met heerlijke gebak-
ken banaan en plantain (bakbanaan). 
De clinic is een eenvoudig en redelijk schoon (“I 
work 75% sterile”) geheel. Er is een generator 
voor elektriciteit en een waterpomp in het dorp. 
Naast bevallingen worden ook kleine diensten 
verleend zoals het verbinden van wonden en sta-
biliseren van patiënten met bv. hoge bloeddruk. 
Verder geeft Augustina, die zowel verpleegkundi-
ge als vroedvrouw is, voorlichting over familyplan-
ning en HIV-Aids en evt. voeding. Ze heeft ook 
een kleine apotheek in eigen beheer. 
 
In dit dorp hebben we onze eerste welkomstce-
remonie met een chief. Een oude man (75) die 
ons met alleen een jonge helper ontvangt. Een 
eenvoudig, serieus en ontroerend gebeuren. Na 
het tweemaal  welkom heten en een gebed vertelt 
Bram wat onze missie is en biedt hij aan de chief 
jenever aan. De chief schenkt schnaps, een drup-
je op de grond voor de voorvaderen, dan zelf een 
slok en de rest weer op de grond. Volgens de re-
gels moet de oudste man en daarna de rest van 
de groep met vrouwen als laatste, dat ritueel als 
eerste herhalen, maar deze chief gooide lachend 
de regels om en zei dat “mamy” eerst moest en 
dat was Marjan. Daarna nog een gebed en af-
scheid. Intussen ook toestemming om alles te 
fotograferen. Bij het inschenken meteen je glas 
omhoog duwen anders komt er teveel in…. 
Zondag 9/1. Beetje rustdag. ´s Middags rondrit 
door Hwidiem (>5000 inwoners). Het dorp heeft 
een regionale functie. Er is op dit moment geen 
Chief bij de Traditional Council, de vorige is an-
derhalf jaar geleden overleden en de Queen-
mother heeft moeite de opvolger aan te wijzen. 
We zijn hier in het rijk van de Ashanti’s. Maurits 
Verhagen, de oprichter van Stichting TroTro, 
heeft in de jaren ’80 als arts in het ziekenhuis van 
Hwidiem gewerkt. Hij spreekt vloeiend Twi en is 
zelfs lid van de Traditional Council.  Augustina, 
Veronica en Liesbeth, die nu alle drie een Mater-
nity Clinic hebben en gesteund worden door 
TroTro, werkten destijds als nurse in het zieken-
huis van Hwidiem.   
We bekijken de Chief’s Palace en zien een aantal 
scholen; Bram wijst ons ook een stuk land waar 
de praktijkschool moet komen te staan. OD laat 
ons de plaatselijke markt zien, daar kunnen we de 
producten eens goed van dichtbij bekijken. Daar-
na een drankje op het “terras” van een plaatselijk 
café. 
Kijken en bekeken worden! 
 
Dit is een kleine greep uit het omvangrijke reisver-
slag dat deze groep heeft gemaakt (zie voorpagi-
na). Heeft u interesse om op deze manier Ghana 
en TroTro te leren kennen, neem dan contact met 
ons op via de website www.trotro.nl     

Vlnr: Bram van Nieuwenhuijzen, OD, Sietske Graver 

en Marjan en Theo Smit voor de TroTro trotro 
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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 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) 

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 en misschien nog  kunnen meer toesnijden op onze lezers. Mail ons 

met uw opmerkingen, reacties, vragen of suggesties: henri.audier@upcmail.nl BEDANKT!  

 

Engels is de 

voertaal in 

Ghana. Ook 

aan het 

strand. 

 

‘t Ligt er maar 

aan van wel-

ke kant je 

zo’n bord be-

kijkt…. 


