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Ghana blijft groen 

Waar het maar kan is TroTro alert op het 

milieu in Ghana. Zo maken onze installaties 

gebruik van zonne-energie. Daar gaat  wel 

’s wat mis mee, en dan is er gelukkig ie-

mand als Laurens Princen die ter plekke 

gaat kijken en helpen. Hij schreef daarvan 

een verslag. Uit Laurens’ verslag blijkt wel 

dat de zonne-systemen kwetsbaar zijn. De 

gespecialiseerde kennis die nodig is voor 

het oplossen van eventuele problemen 

maakt dit rot relatief dure voorzieningen.  

TroTro onderzoekt andere, minder kwetsba-

re en goedkopere, en toch ook duurzame 

oplossingen.  

Ook onze voorzitter Maurits Verhagen was 

weer ter plaatse. Hij bezocht  oa. ’onze’ 

vroedvrouwen, die alledrie ook groene 

stroom hebben via eerder door TroTro be-

schikbaar gestelde zonnepanelen. De mili-

euvriendelijke fishpond van Johnny Asare 

werd natuurlijk ook aangedaan. De tilapia 

en meerval worden gevoed met resten van 

het rijstpellen door een machine van de 

vrouwen van Owusukrom, kort geleden 

door TroTro beschikbaar gesteld. Een pro-

ject waarvoor fietsclub Ut Tuinhuuske vorig 

jaar gefietst heeft. Dit jaar stappen zij op 

voor een ander werkgelegenheidsproject, 

lees daarover op de laatste pagina van de-

ze nieuwsbrief. Op onze website vindt u 

nog meer projecten waarmeeTroTro een 

bijdrage levert aan de ontwikkeling in Gha-

na, allemaal alleen maart mogelik dankzij 

uw (financiële) steun! 

De Kraamkliniekjes zijn ook weer bezocht! 

In Twabidi loopt de kliniek van Augustina goed 
en zij is druk bezig met uitbreiding met een ver-
loskamer die aan alle eisen voldoet. Dit is nodig 
om in aanmerking te kunnen blijven komen voor 
vergoedingen vanuit de zorgverzekering. Een 
van de nieuwe kamers zal de naam van Dr. Ad 
Kloet krijgen (hij doneerde het geld, dat hij ont-
ving bij zijn afscheid van zijn werk, voor verbete-
ring van de kliniek). 
Het verlosbed dat Andrea (de verpleegkundige 
die in 2011 hier was) schonk is overhandigd, 
evenals 250 euro van KVO Balgoy en175 euro 
van Wychen WereldWijd. Net als diverse verlos-
kundige materialen, beschikbaar gesteld door 
Nederlandse verloskundigen. Op onze site ziet u 
een filmpje van de opgetogen Augustina. 

Liesbeth's kliniek in Kensere ziet er netjes uit en 

draait goed. Het borehole werkt nog niet goed, dit 

voorjaar zal iemand van ORION een poging doen 

dit te verbeteren. Ook hier diverse verloskundige 

materialen overhandigd namens een groep Ne-

derlandse verloskunigen. 

We zijn ook in Sawla bij Veronica geweest. 

De defecte waterpomp is vervangen en werkt nu 

goed. Samen met driver OD een verlosbed voor 

haar in elkaar gezet, de meegeleverde  been-

steun bleek te groot! Het ontbrekende deel is ge-

fotografeerd, hopelijk krijgt penningmeestrer 

Bram een nieuwe beensteun te pakken.  

Later heeft Veronica het echoapparaat dat zij van 

vroedvrouw Michelle Janssen uit Venray heeft 

gekregen in Hwidiem kunnen ophalen.  

Augustina in de nieuwbouw, met haar 

personeel en het nieuwe verlosbed. 
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Wie de jeugd heeft… 

TroTro is ook actief op het gebied van opleiding en 

educatie. Helaas kunnen talentvolle jongeren maar 

zelden uit eigen middelen naar school. Om deze 

jongeren bekommert TroTro zich. Al vele jaren. En 

met succes. De twee lokale coördinatoren hebben 

het er druk mee, want gaandeweg groeit de groep 

talenten. En daar is aandacht voor nodig. Die is al 

jaren in vertrouwde lokale handen van Nana Twie 

en Monica Bonsu. En er is geld voor nodig. En een 

beetje geduld, want het financieren van een oplei-

ding is natuurlijk geen beursspelletje. Al is de vol-

doening bij succes minstens zo groot. Zo niet groter. 

Want met het sponsoren van een talent maakt 

TroTro echt het verschil in Ghana. En hoe voelt 

het als je substantieel hebt kunnen bijdragen aan de 

opleiding van iemand die later zo waardevol kan zijn 

voor haar of zijn land: Ghana. Kijk maar op de site 

voor getuigenverslagen. Gyabertha is nog maar één 

van de velen!  Kijk maar eens naar haar verhaal op 

http://www.trotro.nl/media/galerij. U vindt er meer, 

en ook Nana Twie, die over zijn ervaringen met de-

ze talenten vertelt. Wie de jeugd heeft, heeft de toe-

komst! 

 

 

Maurits is dit jaar ook - op uitnodiging van het 

schoolhoofd - wezen kijken op Hwidiem Secondary 

High School, naar de slaapgelegenheid van de 

‘boarders’, De leerlingen die op de schoolcampus 

slapen. Deze school is in enkele jaren tijd gegroeid 

van 900 naar 1600 leerlingen. Volgend jaar ver-

wacht men 1800 inschrijvingen. De slaapzalen in de 

boardinghouses staan volgepropt met stapelbedden, 

er is nauwelijks bewegingsruimte tussen de bedden. 

Gevaarlijk ook bij een eventuele calamiteit….  

Leest u hieronder het verslag van Laurens 

Princen over de waterpompen... 

Het ging me aan het hart toen ik hoorde dat de 

waterpomp in het plattelandsdorpje Kwabena 

Gyan niet meer goed werkte. Het systeem van 

waterpomp, zonnepanelen met de controller, 

watertanks en tappunten was door een aantal 

vrijwilligers en samen met de lokale bevolking in 

2009 aangelegd. Ik was indertijd een van die 

vrijwilligers. 

Er waren ter plaatse al metingen en onderzoek 

gedaan naar een mogelijke oorzaak van het niet 

goed functioneren van het systeem. Deze oor-

zaak bleef onduidelijk. De controller die zorgt dat 

de pomp met behulp van zonne-energie z’n werk 

kan doen was al naar Nederland gehaald voor 

inspectie. Hij bleek goed  te werken. 

Naar Ghana…. 

Ik was blij dat ik in februari weer in de gelegen-

heid was om voor TroTro naar Ghana te gaan. 

Naast het doel om de waterpomp in Kwabena 

Gyan weer aan het werk te krijgen wilde ik tij-

dens dit bezoek ook de waterputten en pompen 

van Owusukrom en Apenimadi onderzoeken om 

te kijken wat de problemen daar precies zijn, hoe 

die opgelost kunnen worden en wat TroTro daar-

in kan betekenen.  

Foto’s spreken boekdelen. Men vraagt hulp bij de 

oplossing van dit probleem. Accommodatie voor 

de  teachers is ook een nijpend probleem. 

Hierover spreekt een schoolhoofd al in een video 

van januari 2011, kijkt u maar weer op onze site, 
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Tijdens de werkzaamheden in Kwabena Gyan ver-

bleef ik bij Augustina, vroedvrouw in Twabidi. Heel 

erg fijn te ervaren hoe gastvrij zij ook dit keer weer 

was. Ook haar man Kennedy is tijdens het verblijf 

daar erg behulpzaam geweest.  

Vooraf  bespreking met dorpsraad. 

Vóór de start van de werkzaamheden in Kwabena 

Gyan was er een bijeenkomst met vertegenwoordi-

gers van de dorpsraad. Onze komst werd uitgelegd 

en ook dit keer werd de nodige ondersteuning door 

de lokale bevolking toegezegd. De eerste dag al 

werd door de dorpsbewoners de daad bij het 

woord gevoegd. De locaties van de put, zonnepa-

nelen, watertanks en tappunt werden aan een 

grondige schoonmaakbeurt onderworpen. De da-

gen daarna werd het hele systeem elektrisch door-

gemeten en visueel geïnspecteerd.  

Oorzaak probleem gevonden..... 

Van de 12 zonnepanelen bleken er vier defect. De 

glasplaten die een onlosmakelijk deel van de pane-

len uitmaken, bleken gebroken. Gezien de schade 

is dit waarschijnlijk ontstaan door stenen die op de 

panelen terecht zijn gekomen. Door mannen uit  

het dorp wordt regelmatig in de bossen op vogels 

gejaagd. Ze maken daarbij gebruik van stenen en 

katapulten. Hierbij zijn onbedoeld stenen op de 

panelen terechtgekomen met de breuk als gevolg. 

Met vertegenwoordigers van de dorpsraad werd dit 

besproken en zij gaan ervoor zorgen dat er in de 

verre omgeving van de zonnepanelen niet meer in 

het bos op vogels gejaagd wordt.  

 

 

 

...en opgelost 

Gelukkig waren bij het ontwerp van dit project de 

panelen ruim bemeten. Door een aanpassing van 

de wijze waarop de panelen geschakeld waren kon 

door de overige panelen nog ruimschoots de ener-

gie opgebracht worden om het hele systeem weer 

goed draaiende te krijgen. De technische details 

zal ik jullie hier besparen. Iedereen in Kwabena 

Gyan en ook ikzelf waren erg blij dat er weer volop 

water getapt kon worden.             Laurens Princen 

 

Ut Tuinhuuske stapt weer op de fiets! 

Het is weer voorjaar, nou ja, en dus weer tijd voor 

de mannen van zelfsturende fietsvereniging Ut 

Tuinhuuske. Dit jaar rijden ze weer voor TroTro 

en nu gaat de reis van Wroclaw in Polen naar 

thuisbasis Venlo (waar ze op zaterdag 23 juni 

verwacht worden). Dat zijn 900 kilometers. Ze zijn 

met 8 man, dus ruim 7000 kilometers die gespon-

sord kunnen worden. Waarvoor rijden ze dit keer?    

Een groep vrouwen in het plaatsje Hwidiem 

krijgt van de opbrengst een cursus aangebo-

den over het telen van oesterzwammen. 

Naast de korte opleiding worden ze begeleid 

bij het opzetten en onderhouden van de vier 

geplande teeltruimtes. Voor die begeleiding 

zorgt een ervaren Ghanese oesterzwammen-

teler die voor een aanvullende cursus/

opleiding, naar onze champignonhoofdstad 

Horst komt. De opgedane kennis zal hij door-

geven aan de cursisten in Hwidiem.  

Voor mee info: www.tuinhuuske.nl   

Bedankt vast mannen! 

Een beschadigd 

zonnepaneel 

Kijk op 

www.trotro.nl en 

test uw kennis van 

Ghana in een QUIZ! 

Vooraf overleg met de dorpsraad  
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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 digitale nieuwsflits, zodat u als eerste 

op de hoogte blijft van alle wel en wee van Tro-Tro. 

 

Stichting TRO-TRO staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nr. 41130925.  

TRO-TRO is ook in Ghana 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-rekening 185289 t.n.v. TRO-TRO. Wij zullen u daar zeer erkentelijk voor zijn en ver-

zekeren 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 informe-

ren over de wijze waarop u dat het beste kunt regelen. Het laten vastleggen in een notariële akte geeft 

een volledige aftrekbaarheid. Door de Belastingdienst 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 on-

bepaalde tijd. De kosten van het opstellen van een dergelijke akte neemt TRO-TRO voor haar rekening. 

Neemt u gerust even contact op met één van de bestuursleden (zie www.trotro.nl) 

 

De mannen van fietsvereni-

ging Ut Tuinhuuske zijn 

weer klaar voor de reis.  

900 Zware kilometers van 

Wroclaw naar Venlo.  

TroTro wenst jullie een fan-

tastische reis en een behou-

den thuiskomst.  

En ehh...bedankt vast he! 

 

  szczęśliwej drogi!  szczęśliwej drogi!  szczęśliwej drogi!  szczęśliwej drogi! 

Wist u dat al meer dan 100 belangstellenden zich via onze website hebben aangemeld voor het digitaal 

ontvangen van TroTro nieuwsflitsen? Ook deze nieuwsbrief ontvangen zij per e-mail, dat scheelt ons porto! 


