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Beste lezer, 

Een nieuwe website, een nieuw begin…..  

Na de geslaagde RUSH-48 van webdesignbureau Exitable maken we digitaal 

met TroTro inderdaad een nieuwe start. Modern, eigentijds, mee in de digi-

tale vaart der volkeren met een kleurrijke, vrolijke, overzichtelijke, schil-

derachtige en karakteristieke website, waarop mooie foto’s en ook leuke, 

instructieve filmpjes.  

We zijn Exitable dan ook zeer dankbaar voor deze gratis facelift! 

‘TroTro maakt het verschil in Ghana’ is het motto van ons nieuwe digitale visitekaartje.  

Een slogan die goed aangeeft dat wij daar in West Afrika iets willen toevoegen aan wat mensen zélf willen maar 

door omstandigheden niet kunnen bereiken. De trouwe lezer weet natuurlijk dat wij dat al jaren doen, maar voor 

nieuwe bezoekers aan onze website benadrukt de slagzin kernachtig onze toegevoegde waarde in Ghana.  

Met deze nieuwsbrief willen wij u weer informeren over het wel en wee van onze projecten. Gelukkig meer wel 

dan wee! Leest u het alstublieft zelf inde verhalen over de groep Wijchen Werled Wijd, over de politiemannen 

die met hun motoren kilometers maken voor het goede doel, over de revalidatie van Emmanuella die nu betaald 

kan worden, enzovoorts.  

Tenslotte bedanken wij iedereen die ons het afgelopen jaren heeft gesteund en geholpen! Dankzij die steun heb-

ben wij ook dit jaar weer enkele steentjes kunnen bijdragen aan een beter Ghana!   

OOK DEZE NIEUWSBRIEF IS  

WEER MOGELIJK GEMAAKT DOOR 

Waterpomp Kwabena Gyan wordt gerepareerd! 
De waterpomp van Kwabena Gyan werkt al enige tijd niet goed. Het is nog niet duidelijk wat daarvan precies de 

oorzaak is. Mogelijk is er sprake van een technisch defect maar misschien is de oorzaak gelegen in een te laag 

waterpeil. De regelkast bij de pomp is recent in Nederland gecontroleerd en bleek niet defect. 

TroTro’s technisch adviseur Laurens Princen gaat nu begin februari 2012 naar Kabena Gyan om het probleem te 

onderzoeken en hopelijk ook op te lossen! 

Het project was voorgedragen voor een documentaire van L1 maar onze aanvraag is helaas niet gehonoreerd. 

Laurens zal tijdens zijn bezoek ook de waterpompen van Owusukrom en Apenimadi onderzoeken om te  

kijken wat de problemen daar precies zijn, hoe die opgelost kunnen worden en wat dat eventueel zou gaan kos-

ten. Wordt vervolgd….. 

TroTro wenst alle lezers 

een heel FIJNE KERST en 

een GEZOND en  

GEWELDIG 2012  
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Groep Wijchen WereldWijd  

enthousiast terug uit Hwidiem! 

Deze organisatie, waarmee TroTro de laatste 

jaren veel samenwerkt was in oktober jl. met 

6 vrijwilligers in Ghana en bezocht Hwidiem 

uitgebreid. Zo brachten zij een bezoek aan 

de kliniekjes van Augustina en Liesbeth, waar 

zij heel hartelijk werden ontvangen. Het 

fabriekje van de vrouwen die oliepalmnoten 

verwerken tot palmolie werd ook bezocht, 

voorzitster Juliana Frimpong heeft hen daar-

bij rondgeleid. In januari ontving deze vrou-

wengroep steun uit Nijmegen en Wijchen 

voor de aankoop van apparatuur. Nana Twie 

heeft de groep het streekschool laten zien 

waarvoor de groep tijdens de Vastenactie 

geld heeft ingezameld. De groep heeft inmid-

dels laten weten zeer enthousiast te zijn 

over wat ze hebben gezien en meegemaakt. 

Kijk voor meer informative over het project 

´apparatuur voor productie van palmolie´ en 

het project renovatie streekschool Hwidiem 

op onze website.  
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Sinds 4 november 2011 heeft TroTro 
een nieuwe website.  
In de zogenaamde RUSH-48 werd door het team 

van webdesignbureau Exitable uit Wessem in 48 

uur een nieuwe website voor ons ontworpen en 

ingericht. Een uitdaging die werd aangegaan door 

de vijf werknemers en stagiaire van Exitable. 

De RUSH-48 is een jaarlijkse actie, waarin Exi-

table een eigentijdse, passende website cadeau 

doet aan een goed doel. Tijdens deze actie werkt 

het team vanaf het ‘opdrachtgesprek’ met het 

geselecteerde ‘goede-doel’, gedurende 48 uur non-

stop door, tot aan de oplevering van de website. 

Het hele proces is via 4 webcams live te volgen. 

Dit jaar was TroTro het gelukkige ‘goede-doel’ van 

de Exitable RUSH-48. 

Op woensdagmiddag 2 november 16.00 uur ging de 

RUSH van start en de ‘oude’ TroTro website op 

non-actief. 48 uur later werd de nieuwe TroTro 

website door het enthousiaste Exitable team op-

geleverd. Met kleine oogjes en stoppelbaarden, 

maar voldaan over de geleverde prestatie, ging de 

nieuwe TroTro website op vrijdagmiddag 4 novem-

ber, klokslag 16.00 uur live! 

Ook aan TroTro kant is hard gewerkt. Wij hebben 

namelijk de inhoud van de site geactualiseerd en 

die bovendien voorzien van veel nieuwe foto’s en 

videofilmpjes. Hierbij zijn we erg geholpen door 

tekstschrijfster Esther Blom en door  

Louella Audier, die de nieuwe videofilmpjes van 

Nederlandstalige ondertitels heeft voorzien. 

Het resultaat mag er, na alle inspanningen van  

Exitable en TroTro vrijwilligers, dan ook zijn: een 

unieke, originele, moderne, herkenbare, kleurrijke, 

rustig ogende, overzichtelijke en  informatieve 

website met een gevarieerd multimedia aanbod! 

Supporters van de RUSH hebben tijdens de actie 

ook nog eens bijna 200 euro gedoneerd voor  

TroTro-projecten! Ook een welkome ondersteuning 

van ons werk in Ghana! 

Al met al, een fantastische actie met een geweldig 

resultaat. 

TroTro wil iedereen die aan deze succesvolle 

RUSH heeft bijgedragen dan ook HARTELIJK  

bedanken. Op z’n Ghanees: Ye d’ase paa ! 

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening 

over onze website.  

Als u commentaar wilt geven dan kan dat via de 

website via de menuknop ‘Contact’.  

 

Het team van Exitable dat de website maakte met bloemen 
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TroTro’s penningmeester  

Bram van Nieuwenhijzen was in Ghana 
Bram was van 8 – 23 november in Ghana en 

heeft in die periode o.a. voorbereidingen getrof-

fen voor het project ‘paddenstoelenteelt helpt 

moeders’. Kleinschalige teelt van paddenstoelen 

blijkt namelijk een prima manier voor vrouwen 

om extra inkomen te verwerven. In latere 

nieuwsbrieven meer over dit project.  

Verder heeft Bram een gesprek gehad met  

Bisschop Peter Atuahene van Goaso over een 

ander TroTro project in voorbereiding, namelijk 

het Technical vocational training institute in 

Hwidiem. Ook hierover later meer nieuws.  

Arabische lente verandert plannen….. 

De ontwikkelingen in Noord-Afrika maakten 

een einde aan het oorspronkelijke plan om via 

Europa, Egypte, Soedan, Ethiopië, Kenia en 

Tanzania te reizen., om via Malawi, Mozam-

bique, Swaziland en tenslotte Zuid-Afrika in 

Kaapstad te eindigen. Alles bij elkaar, zouden 

ze 17 a 20.000 km afleggen op hun BMW- en 

KTM-motoren. Omdat de veiligheid in de 

Noord-Afrikaanse landen niet zeker was 

moesten de plannen helemaal worden omge-

gooid: de trip gaat nu van Zuid-Afrika naar 

Kenia.  

Op 11 november gestart 

De motoren werden verscheept en op 1 novem-

ber 2011 werd afgereisd naar Zuid-Afrika en 

na heel wat perikelen rond het inklaren van de 

motoren konden onze motorvrienden op 11 no-

vember dan van start. Inmiddels hebben de 

mannen al een flink wat kilometers afgelegd en 

van alles beleefd. Kijk voor meer informatie en 

foto’s in hun digitale dagboek via onze website. 

Niet op de route, maar wél steun voor de 

mensen in Ghana … 

In hun weblog schreven de avonturiers:`Ook al 

ligt Ghana niet op onze route, toch denken wij 

dat we iets kunnen betekenen voor de bevolk-

ing. We wilden graag een goed doel steunen, 

maar wel een doel waarvan we zeker weten dat 

het geld goed besteed wordt. Omdat onze 

baas, Laurens Princen actief is binnen de 

stichting TroTro en al meer heeft gewerkt aan 

projecten in Ghana, weten we zeker dat het 

geld dat we hopen binnen te brengen, op een 

plek komt waar het nodig is en daar goed 

besteed wordt’  

Wij hopen dat de mannen na een spannende en 

interessante reis weer veilig thuis komen en 

natuurlijk ook dat ze daarbij vele motor-

kilometers hebben gemaakt! 
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Politieagenten in actie voor TroTro …. 

Drie politiemannen  en een vriend met een an-

dere werkkring rijden op hun motor door Afrika 

en halen per gereden kilometer een bedrag dat 

zij beschikbaar stellen voor een goed doel. De 

keuze van dat goede doel viel op TroTro omdat 

zo, schrijven ze zelf op hun weblog: “we dan 
zeker weten dat het geld dat we hopen binnen te 
brengen, op een plek komt waar het nodig is en 
daar goed besteed wordt’. 

 Een fantastisch initiatief natuurlijk! Wij hopen 

dat de mannen een mooie tocht hebben en uitein-

delijk ook weer veilig thuis komen! 

Het idee ontstond al  in 2008 … 

René, politieman in Echt, kwam eind 2008 met 

het idee om met de motor naar Afrika te gaan. 

Hij vroeg Rob, ook een politieman in Echt, of die 

zin had om mee te gaan. Rob zag dat zeker zitten 

en diens broer Erik, wilde graag mee. Wouter, 

een politieman uit Roermond hoorde van de reis-

plannen en besloot ook deel uit te maken van het 

reisgezelschap.  Er werd verlof gespaard voor de 

trip, de voorbereidingen werden gestart en het 

vertrek werd vastgesteld op eind oktober 2011.  

Verkoop van 

paddenstoelen 

langs de  

openbare weg 
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Over stichting TroTro 

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. U kunt zich 

abonneren op onze e-mail nieuwsbrief, zodat u 

als eerste op de hoogte blijft van alle wel en wee 

van TroTro. Belangstellenden kunnen via de web-

site meer informatie over onze stichting opvragen. 

 

Stichting TroTro staat ingeschreven bij de Ka-

mer van Koophandel  onder nr. 41130925.  

TroTro is als officiële Non Gouvernementele 

Organisatie (NGO) geregistreerd, zowel in Ne-

derland als in Ghana.  

 Indien u TroTro financieel wilt steunen, dan kan 

dat door overmaking van uw eenmalige of jaar-

lijkse donatie op onze ING Postbankrekening 

185289 t.n.v. TroTro. Wij zullen u daar zeer er-

kentelijk voor zijn en verzekeren u dat wij er een 

zinvolle bestemming aan geven. Mocht u over-

wegen 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 fiscale 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 

notariële akte neemt TroTro voor haar rekening. 

Neemt u gerust even contact op met één van 

de bestuursleden (zie www.trotro.nl) 

VIDEO filmpjes: TroTro maakt het verschil in Ghana! 

Dat is het nieuwe motto van TroTro. Ter onderbouwing hiervan zijn er op de TroTro-website  

enkele videoboodschappen. O.a. van Nana Twie, van twee van“onze studenten”, van Augustina, 

die kan beginnen aan een grondige renovatie en uitbreiding van haar kliniek, van Juliana over de 

palmolievrouwen en uiteraard van onze steun en toeverlaat ter plaatse, Thomas Donkor.  

Alles te zien en te horen via de nieuwe TroTro-website!  www.TroTro.nl (menuknop ‘Media’) 

Dit is Emmanuella Owusu, een 7-jarig meis-

je uit Hwidiem, voor wie TroTro de kosten 

van haar polio-behandeling wil betalen.  

Emmanuella was ‘het gezicht’ van TroTro 

tijdens de RUSH~48. Goed nieuws is dat de 

financiering van haar revalidatie nu rond is. 

Dankzij donaties van de Venlose stichting 

de Noodhaven en donaties via de groep Wij-

chen WereldWijd is er genoeg nu genoeg 

geld. Emmanuella is inmiddels met haar  

revalidatie gestart…. 

Nog meer goed nieuws:  

Afgelopen zomer fietste de Venlose fietsclub 

‘Ut Tuinhuuske’ met haar jaarlijkse sponsor-

tocht van zo’n 1000 km, een bedrag van 4000 

euro bijeen. In overleg met de fietsclub heeft 

TroTro besloten met dit geld de vrouwengroep 

in het plattelandsdorpje Owusukrom te helpen. 

Deze groep vrouwen had TroTro om steun 

gevraagd bij de aanschaf van een rijstpel-

machine en een maïsmolen. Daarmee kunnen zij 

de oogst van hun land zelf verwerken en daar-

mee meer verdienen met hun producten op de 

markt.  

TroTro’s voorzitter gaat in januari 2012  

kijken of het geld volgens afspraak is besteed 

en ook de gemaakte mondelinge afspraken 

over het onderhoud schriftelijk vastleggen. 

Schrijf via de website in op onze digitale 

nieuwsbrief, dat scheelt ons portokosten! 


