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Bouw mee aan de vakschool!! 

We zijn nu ruim een half jaar bezig met de fondswerving voor de bouw van onze vakschool in  
Hwidiem. Tijd dus om u op de hoogte te houden van de jongste ontwikkelingen. Het gaat goed, op 
diverse plaatsen in ons land ontstaan spontane acties. Fondswervers Margo Niestadt en Andrea 
Drost laten geen gelegenheid onbenut om over het belang van de vakschool te praten en de luis-
teraars te enthousiasmeren. Dat enthousiasme slaat over! Zo was Andrea te gast op het Maartens 
College in Haren. De leerlingen werden ‘besmet’ met het Ghanese virus en even later werd met di-
verse activiteiten € 2000 opgehaald. Wat bij de jongeren erg aanslaat is het feit dat Wilde Ganzen 
onze actie steunen. Ze vinden het een fijn idee dat de euro die ze hebben geworven vermeerderd 
wordt met 55%. Dat motiveert! Want de dochter van Margo - docente Louella Audier - wilde na-
tuurlijk niet achterblijven en organiseerde op haar school, het Helen Parkhurst College in Almere 
een projectweek voor TroTro. Ook hier allerlei ludieke acties waar de leerlingen duidelijk plezier in 
hadden en zich bewust werden van het feit dat zij het heel goed hebben in vergelijking met hun 
leeftijdgenoten in Ghana. Ze leerden wat over een ver land en over het leven van een Ghanese leef-
tijdgenoot. Leerlingen helpen zo dus leerlingen. Klas voor klas, school voor school. Wij vinden dit 
fantastisch! En we hopen dat er op meer plaatsen in ons land dergelijke initiatieven zullen ontstaan. 
Een win-win situatie. Wat wil een mens nog meer? 

Maar er zijn meer manieren om geld in te zamelen. Zo zijn er lieve mensen in de omgeving van het 
bestuur en de fondswervers die spontaan aanbieden hun verjaardag in het teken van TroTro te 
zetten. Frans Maarse uit Hilversum bijvoorbeeld. Frans werd onlangs 50 en gaf een feest. Hij 
vroeg zijn gasten een donatie te doen aan TroTro in plaats van aan hem zelf. En zo haalde hij 800 
euro op. Ook fondswerver Andrea Drost vierde recent haar verjaardag en vroeg de gasten om geld 
voor het project!   

Fondswerver Margo Niestadt had een erg volle schuur en dacht: weet je wat? Ik zet het niet aan 
de straat maar huur een kraampje bij een rommelmarkt en alles wat ik er voor kan krijgen geef ik 
aan de vakschool. Leuk om te doen? “Nou ja, dat gesleep met die spullen is wat minder, maar als je 
dan aan het eind van de dag 100,- hebt opgehaald en je weet dat dat dus eigenlijk 155,- is dan ben 
ik weer blij”. 

Er zijn dus vele mogelijkheden om geld in te zamelen. Educatief, charitatief, sportief… Want ook 
‘Ut Tuinhuuske’ gaat weer fietsen, dit keer voor de vakschool!  

We zijn over de helft van het beoogde doel, we zijn er dus nog niet. Denk mee, doe mee, vertel 
het anderen… we hebben uw hulp hard nodig om de vakschool te kunnen realiseren. Hebt u een idee, 
wilt u onze hulp, zoekt u meer informatie? Maak contact via www.trotro.nl            Bedankt! 

Bij het ter perse gaan van 
deze nieuwsbrief op 26 mei 

staat de teller op 

€ 42.000,-  
(excl. Bijdrage Wilde Ganzen) 
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Helpt U mee? 

Deze bouwsteen vormt het logo van onze 
campagne voor de Praktijkschool en als het 

goed is gaat u het de komende maanden 
vaker zien. Dit is belangeloos voor ons ont-
worpen door communicatiebureau ARA, dat 
ook nog een aansprekende folder met alle 
relevante informatie voor ons heeft ge-
maakt.  Ook voor deze sponsoring in natura 
zijn we zeer dankbaar. Wilt u meer weten 
over deze campagne en wilt u helpen?  

Mail dan naar onze fondswervers Margo 
(info@margoniestadt.nl) en Andrea 
(a.p.drost@live.nl)   

Frans en Esther tijdens het feest voor Frans’ 

50e verjaardag. Alle gasten gaven gul en 

Frans kon 800,- bijschrijven op rekening 40000  

van Wilde Ganzen, o.v.v. ‘TroTro voor Ghana’. Fondsenwerver Margo Niestadt legt uit wat de vak-
school inhoudt. De leerlingen van de projectklas van 
docente Louella Audier luisteren aandachtig. Het 
Helen Parkhurst College in Almere werd enthousiast 
en is nog steeds bezig met geld inzamelen: door het 
verkopen van koekjes, klusjes doen, collecteren bij 
winkels en noem maar op.  Klas voor klas, school 
voor school! Bedankt jongens! 

Inmiddels is ze een bekende Harense: Andrea 
Drost. Ze staat in de lokale krant, ze is te horen 
via de lokale radio, ze laat geen gelegenheid on-
benut om te vertellen over TroTro en de vak-
school. De middelbare school in Haren, haar eigen 
verjaardag...allemaal kansen om geld bijeen te 
vergaren voor de vakschool in Ghana. Ook het 
Postillion Hotel in Haren doet mee: tijdens de 

fietstocht van 
het Tuinhuuske 
in en rond Ha-
ren op 19 juni 
doneert het 
hotel € 5 van 
elk ontbijt tij-
dens een lopend 
buffet !  

Margo en dochter bij hun kraam op de 

rommelmarkt in Almere 

Andrea in Hwidiem 

 

. 
 

TroTro op landelijke TV!  (NL 1) 
 
Op 5 & 6 juni staan we letterlijk in 
de agenda met de sponsorfietstocht 
van Ut Tuinhuuske voor de vakschool 
bij het dagelijkse, goed bekeken tv-
programma ‘Nederland in Beweging’ 
van Omroep Max. 
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Hwidiem aan de paddo’s! 
De vrouwen van Hwidiem Mushroom Association weten het zeker, ze hebben hét gat in de markt ge-
vonden! Onder aanvoering van voorzitster Juliana kijken zij enthousiast en optimistisch naar de toe-
komst.  
Het is waar, de oesterzwammen zien er prima uit en zijn erg lekker. De eerste oogsten  van de nieuwe  
paddenstoelenkwekerij waren binnen een mum van tijd verkocht. Eind januari 2014 was er in totaal al 
zo’n 335 kg oesterzwammen geoogst, waarmee bijna 1700 Ghanese cedis zijn verdiend. Genoeg om 
naast een klein inkomen ook weer 2000 nieuwe zakjes substraat te kopen   
 
Diploma’s uitgereikt 
Op 6 februari jl. zijn de in november vorig jaar behaalde trainingscertificaten officieel uitgereikt. 
Gelukkig waren alle vrouwen geslaagd zodat iedereen haar diploma in ontvangst kon nemen. De cere-
monie is op film vastgelegd en is  op www.trotro.nl te zien.  
 
Nu nog schoon water en meer werkkapitaal... 
De vrouwen hebben een dringend beroep op TroTro gedaan om hulp bij het verbeteren van de meer 
dan 20 jaar oude waterput op het terrein én om een lening ter vergroting van het werkkapitaal. Die 
waterput is belangrijk omdat de kweek van paddenstoelen in de tropen veel schoon water vereist en 
de vrouwen nu steeds een eind moeten lopen om water te halen. Met een groter werkkapitaal kan er 
snel een grotere omzet en ook meer winst gemaakt worden. TroTro gaat zich ervoor inzetten.  

Tuinhuuske Sponsortocht 2014 

Ook in 2014 fietst Ut Tuinhuuske weer een spon-
sortocht, dit keer van 18 t/m 21 juni het 
'retourtje Haren', waarbij van Venlo naar Haren 
(Groningen) gefietst wordt en weer terug.  
In Haren worden de ‘Tuinhuuskes’ feestelijk ont-
haald, men weet dáár immers heel goed hoe je een 
feestje organiseert .... 
Op zaterdag 21 juni zijn de fietsers met zo'n 650 
km in de benen dan weer terug in Venlo om daar  
's avonds op de Parade het vermaarde Venlose 
'Benefietsfestival' bij te wonen, een muziekfeest 
waar drie Venlose bands belangeloos optreden; de 
opbrengst is voor het sponsordoel van Ut Tuin-
huuske, dit jaar de Praktijkschool voor vakonder-
wijs in Hwidiem. 

Volg Ut Tuinhuuske via Facebook, hier is ook meer 
informatie te vinden over het Benefietsfestival., 
zoals het programma.  

TroTro is te vinden op de 
sociale media en de eigen 
website www.trotro.nl 

Nieuwe rolstoel Emmanuella 

In september 2013 heeft Emmanuella, met hulp 
via TroTro een nieuwe rolstoel gekregen, zij 
gaat er dagelijks mee naar school. De Venlose 
fietsclub Ut Tuinhuuske fietste het geld voor 
deze nieuwe rolstoel bij elkaar in de jaarlijkse 
sponsortocht 2013.  
In februari 2014 zochten wij Emmanuella op, zij 
ziet er goed uit en is vrolijk. Zij blijft onder 
controle bij de fysiotherapeut van het zieken-
huis in Duayaw Nkwanta, gespecialiseerd in de 
behandeling van polio-patienten. Moeder oefent 
haar benen elke dag om contracturen 
(verstijving van gewrichten) te voorkomen. 
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Ik wil graag contact want...kleinschalig kan het dus wél! 

Op 2 maart 2014, koud terug van een grensverleggend verblijf van twee weken in Ghana, waaronder in 
Hwidiem, schreef een leerling van het Harense Maartenscollege het volgende op TroTro’s website:  

 
Ik ben één van de leerlingen die het voorrecht had om met school mee te mogen naar Ghana. We heb-
ben daar dus ook de TroTro-projecten gezien.  
Bij deze wil ik zeggen dat ik me heb verbaasd over het feit dat zowel de visvijver als de maternity 
clinic zo ontzettend goed geregeld zijn. Het kan dus zeker!  
Bovendien vond ik zowel Johnny als Augustina goede leiders die weten waar ze mee bezig zijn. 
Puntje van kritiek is dat elke nacht rond de visvijver reigers doorzeefd worden met kogels. Daar moet 
toch wat voor te vinden zijn? Bij Schiphol gebruiken ze van die hoge geluidjes die de vogels versto-
ren. Is het niet mogelijk om in zoiets eenmalig te investeren? Dat zou toch mooi zijn. In ieder geval 
wil ik via deze weg jullie bedanken voor deze mooie projecten en al het goeds dat jullie doen, en dan 
heb ik de andere projecten nog niet eens gezien. Moch-
ten jullie ergens nog een keer vrijwilligers nodig hebben 
(ook als ze mee naar Ghana moeten) dan ben ik beschik-
baar. Want Ghana is een verschrikkelijk mooi land.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Daan Vegter, VWO 6, Maartenscollege 

 

Filmpje  

Josien, een andere enthousiaste leerling heeft een leuk filmpje gemaakt met indrukken van Hwidiem, 
van de palmolieproductie door de vrouwen van Tano Palmoil Association en van de oesterzwammen-
kwekerij. Bekijk deze video op:   http://youtu.be/bL22sna27tE 
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Over stichting TroTro  
De stichting, die in 1989 werd opgericht, heeft als doelstelling het ondersteunen van activiteiten, die 
het onderwijs, de gezondheidszorg en de sociaaleconomische ontwikkeling in Ghana bevorderen. Voor 
meer info over bestuur en werkwijze kunt u terecht op www.trotro.nl  
Op de website vindt u ook nieuws en andere wetenswaardigheden. U kunt zich abonneren op onze 
elektronische nieuwsflits, zodat u op de hoogte blijft van alle wel en wee van TroTro.  

Stichting TroTro is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nr. 41130925 en is door de  
Nederlandse belastingdienst erkend als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI).  
In Ghana is TroTro als officiële Non Gouvernementele Organisatie (NGO) geregistreerd. 
 
U kunt TroTro financieel steunen door overmaking van uw donatie op NL27 INGB 0000 1852 89 
t.n.v. Stichting TroTro. Mocht u overwegen om gedurende meerdere jaren een zogenaamde periodieke 
gift te doen dan kunnen wij u informeren hoe u dat het beste kunt regelen. Vastleggen in een formele 
overeenkomst geeft namelijk fiscale aftrekbaarheid zonder drempel.   

Alexandra Costantini blijft TroTro-vrijwilliger maar stopt met bestuurswerk  
Na ruim tien jaar bestuurlijk actief te zijn geweest voor TroTro heeft Alexandra, mede door drukke 
werkzaamheden, besloten andere prioriteiten voorrang te geven in haar vrije tijd. We kijken met 
Alexandra terug op een vruchtbare periode van TroTro’s bestaan waarin een aantal belangrijke pro-
jecten zijn gerealiseerd. Tevens heeft Alexandra een flinke steen bijgedragen aan ontwikkeling en 
beheer van TroTro’s digitale visitekaartjes: de website en de digitale nieuwsflitsen. Gelukkig gaan 
haar know-how en vaardigheid op dit terrein niet voor TroTro verloren want Alexandra blijft de pe-
riodieke nieuwsflitsen verzorgen. Het bestuur is Alexandra zeer erkentelijk voor haar inzet in het 
afgelopen decennium en hoopt nog lange tijd als vrijwilliger op haar te mogen rekenen.  

http://youtu.be/bL22sna27tE

