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OOK DEZE NIEUWSBRIEF  

IS  WEER mogelijk gemaakt door 

Feestelijke opening Watersysteem Apenimadi! 
20 januari jl. is het door TroTro samen met de inwoners 
aangelegde waterleidingsysteem in Apenimadi officieel ge-
opend. Nana Adu Nsiah, de chief van het dorp, was speciaal 
vanuit Accra gekomen om samen met een vertegenwoordi-
ging van de Paramountchief uit Hwidiem (waaronder Apeni-
madi valt), enkele TroTro-vrijwilligers en de inwoners het 
systeem feestelijk te openen. Genodigden, inwoners en 
schoolkinderen die vrij kregen hadden zich verzameld bij 
het tappunt, aan de voet van de op sokkels geplaatste  
watertanks.  
Na toespraken van o.a. Nana Adu Nsiah en Nana Gyan 
(Twafohene Hwidiem) was het aan de queenmother van 
Apenimadi om het lint officieel door te knippen en als eer-
ste een slok van het heerlijk frisse en schone water te ne-
men. Daarna dronken de chiefs en andere belangstellenden 
het water, terwijl ondertussen heftig gedanst werd op 
vrolijke Ghanese muziek. Duidelijk werd dat men in Apeni-
madi heel blij is met de verbetering van de watervoorzie-
ning.  Meer over dit project op pag. 3. 

Praktijkschool in Hwidiem van start! 
Op 16 januari 2015 is de bouw van het Practical Vocational Training Centre Hwidiem met een fees-
telijke ceremonie van start gegaan. Chief Nana Appeadwaa Boafo en queenmother Nana Ataa Adwoa 
Agyeiwaa van Hwidiem hebben na toespraken van de vertegenwoordiger van Bisschop Peter Atuahene 
van Goaso (zelf in de Verenigde Staten), Nederlandse TroTro-vrijwilligers en District Chief Executi-
ve voor Asutifi-South mr. Modestus Nworsu de eerste houweel in de grond geslagen als symbolisch 
startsein.  Lees verder op pagina 2 of kijk op  https://www.youtube.com/watch?v=QAeymHevn1I   

Paddenstoelenkwekerij Hwidiem 
opgeknapt…  
Op de binnenplaats van de kwekerij is 
een waterput aangelegd van waaruit 
schoon water naar een watertank ge-
pompt wordt. Hieruit halen de kwe-
kers het water om hun paddenstoelen 
mee te besprenkelen, hygiënisch en 
altijd voorradig. Deze verbetering was 
mogelijk dankzij de bijdrage van 
RaboShare4More.  
Het binnenklimaat in de kwekerij is 
sterk verbeterd door het aanbrengen 
van multiplexplaten onder het golfpla-
ten dak. Hierdoor zijn de temperatuur 
en de luchtvochtigheid in de teelt-
ruimte veel stabieler geworden. Dit 
werd mogelijk gemaakt door Wijchen 
Wereld Wijd. Lees verder op pag. 3.  
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           Praktijkschool Hwidiem (vervolg)  
Financiële compensatie boeren  
Als eerste zijn de boeren die het land bewerkten dat door de gemeenschap voor de school 
beschikbaar is gesteld financieel gecompenseerd. In onderling overleg onder leiding van de 
Traditional Council (traditionele dorpsraad) was er in 2012 al overeenstemming met de be-
trokken boeren over de hoogte van de compensatie. De overeengekomen bedragen werden 
omgerekend naar de wisselkoers van de Ghanese Cedi medio januari 2015 en vervolgens zijn 
de boeren uitbetaald, waarna zij ieder een bewijs van ontvangst hebben ondertekend.  
 
Start werkzaamheden  
Vervolgens is begonnen met het bouwrijp maken en egaliseren van de grond. Helaas bleken 
de machines van de Asutifi-South District Council niet zwaar en sterk genoeg om deze klus 
te klaren, zodat een bedrijf uit Kumasi moest worden ingeschakeld om met een bulldozer te 
komen egaliseren. Vanwege de hoge kosten is ongeveer een derde van het terrein nu geëga-
liseerd. Hierna is aan de watervoorziening gewerkt, er is een borehole geslagen waarin een 
elektrische pomp is geplaatst. Daarnaast is een water voorraadtank aangeschaft die op een 
hoogte van enkele stenen is geplaatst. Later moet hier een watertoren geconstrueerd wor-
den, het water is nu nodig voor het maken van cementblokken en het metselen van het ge-
plande schoolblok. Tevens heeft de townplanning officer van de District Council de wegen 
en bouwkavels uitgezet volgens het master bouwplan (siteplan). Momenteel worden water-
leidingen gelegd naar de bouwplaats van het geplande schoolblok en worden er cementblok-
ken gemaakt voor de bouw. Een en ander verloopt vooralsnog volgens de planning.  
  

 

Egaliseren van de grond en boren   de watertank 
   naar water —> 

Hoe gaat het verder?  
Nu het land bouwrijp gemaakt en water beschik-
baar is zal een eerste schoolgebouw met les- en 
praktijklokalen gebouwd en ingericht gaan worden.  
 
Als alles volgens plan verloopt, verwachten we  in 
het voorjaar van 2016 dit deel van het project te 
hebben afgerond. Gestreefd wordt om in het 
schooljaar 2016-2017 de eerste leerlingen van de 
school te kunnen inschrijven. Dit betekent dat het 
komende jaar ook een lesprogramma voor deze 
groep zal moeten worden ontwikkeld. Dit gaan 
mensen van het bisdom Goaso doen, waarbij ook 
een TroTro-vrijwilliger zal meedenken.  

Tegelijkertijd fondswerving 2e fase  
Ondertussen denken we hier in Nederland al-
weer aan de fondswerving voor het vervolg van 
het project. 
In de 2e fase zijn de bouw voorzien van een 
keuken met eetzaal, een aula, nog een school-
blok en een administratiegebouw. De fondswer-
ving hiervoor gaan we zo spoedig mogelijk star-
ten, waarbij we net zoals in de eerste fase, 
weer rekenen op ondersteuning door de Wilde 
Ganzen. 

Genoeg te doen dus voor TroTro-vrijwilligers 
de komende tijd. Wij zullen u via deze nieuws-
brief, onze website en Facebook-pagina op de 
hoogte houden van de voortgang ………… 
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TroTro is te vinden op de 
sociale media en de eigen 
website www.trotro.nl 

watersysteem Apenimadi (vervolg van pag. 1) 

Schoon drinkwater in centrum Apenimadi 
In november 2014 hebben de inwoners van 
Apenimadi, samen met TroTro-vrijwilligers 
de watervoorziening in hun dorp verbeterd. 
De waterput beneden aan de heuvel waarop 
het dorp van 800 inwoners ligt is helemaal 
gerenoveerd en voorzien van een elektrische 
pomp. Het drinkwater wordt nu elektrisch 
opgepompt naar watertanks midden in het 
dorp waar het water getapt kan worden. Er 
hoeft dus geen water meer omhoog ge-
sjouwd te worden, iets dat niet alleen ar-
beidsintensief was maar in de regentijd ook 
gevaarlijk omdat het pad naar de waterput 
dan erg glibberig is. De waterput zelf is ook 
voorzien van een handpomp voor het geval er 
een paar dagen stroomuitval is en de elek-
trische pomp niet kan werken. Het dorp 
heeft nu een gesloten watersysteem (er kan 
geen water meer met een emmer uit de put 
gehaald worden), waardoor er geen veront-
reiniging van het water meer plaatsvindt.  
Het geld voor dit project kwam beschikbaar 
via de Vastenactie, door inzet van Wijchen 
Wereld Wijd.  
 
Van de feestelijke opening is een leuk film-
pje gemaakt en op You Tube geplaatst.  
https://www.youtube.com/watch?v=lgD7fwuPwSQ 

 

Paddenstoelenkwekerij Hwidiem (vervolg van pag 1.)  

Verbetering atmosfeer teeltruimte 
Bij een inspectiebezoek in november 2014 
bleek de temperatuur in de teeltruimte bij-
zonder hoog en was de atmosfeer verstikkend 
en donker. Oesterzwammen kunnen warme 
temperaturen wel hebben maar niet te hoog 
en er moet luchtbeweging zijn met voldoende 
licht in de kwekerij. Wat de temperatuur be-
treft werd duidelijk dat, wanneer er fel zon-
licht op het dak stond, er veel stralingswarm-
te rechtstreeks van het dak de kwekerij in 
kwam. Wanneer een golfplaten dak nieuw en 
zilverkleurig  is weerkaatst dit het zonlicht 
en warmte deels. Maar een wat roestig golf-
platen dak absorbeert de straling en geeft 
die door.  Men had gepoogd dit op te lossen 
door matten over een balklaag boven de oes-
terzwammen te leggen. Maar dit remde de 
luchtbeweging in de teeltruimte enorm en be-
ïnvloedde tegelijkertijd de lichtdoorval nega-
tief.  
Door multiplex platen als een plafond onder 
de golfplaten aan te brengen is de directe 
warmte doorstraling tegengegaan en omdat 
dak en plafond schuin omhoog lopen is er een 
ruimte ontstaan waarbij de warme lucht om-
hoog gaat. De 2 openingen in het dak  voor 
luchtdoorlaat zijn uiteraard niet afge-
schermd. Hierdoor is een betere lucht circu-
latie tot stand gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eigen watervoorziening 
Nu de waterput op de binnenplaats van de 
kwekerij is aangelegd kan er beter op toege-
zien worden dat het water niet meer door 
waterputten met een vieze emmer wordt ver-
ontreinigd. Eind mei zal de eindinspectie van 
dit project plaatsvinden; u leest er in onze 
volgende nieuwsbrief meer over.  

http://www.wijchenwereldwijd.nl/
http://www.wijchenwereldwijd.nl/
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OOK DEZE NIEUWSBRIEF IS WEER 

MOGELIJK GEMAAKT DOOR 

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. Overweegt u om meerdere jaren een zogenaamde periodieke gift te doen dan 
weten wij hoe dat het beste kan. Vastleggen in een formele overeenkomst geeft fiscale aftrekbaar-
heid zonder drempel en kan tegenwoordig zonder tussenkomst van een notaris.  

‘Ut Tuinhuuske’ fietst ook dit jaar weer voor TroTro …  
Onze trouwe vrienden van de zelfsturende fietsclub uit Venlo fietsen nu alweer voor het negende 
jaar op rij hun jaarlijkse sponsortocht voor een TroTro-project. Net als vorig jaar toen maar liefst 
6500 euro werd opgehaald, is de opbrengst voor de Praktijkschool in Hwidiem (zie voorpagina).  
De uitdaging die de mannen dit jaar aangaan is niet gering, ze gaan namelijk de legendarische Mont 
Ventoux opfietsen. Niet één keer maar twee of drie keer binnen 24 uur. In totaal willen de 10 fiet-
sers de Mont Ventoux op 16 of 17 juni aanstaande (afhankelijk van het weer) 25 keer bedwingen! 
Sinds begin maart wordt in Venlo en omgeving door de renners hard getraind om goed voorbereid aan 
de start te komen. Ook de fondswerving loopt al, diverse sponsors hebben al een bijdrage overge-
maakt. De tocht wordt op 20 juni traditioneel afgesloten met het ‘benefietsfestival’ op de Venlose 
Parade, waar drie bands vanaf 19.00 uur belangeloos optreden, ook voor het goede doel! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook u kunt de fietsers een duwtje in de rug geven door een bedrag over te maken op de rekening van 
stichting TroTro (IBAN   NL27 INGB 0000 1852 89) o.v.v. ‘sponsortocht Tuinhuuske’.  
Uw bijdrage wordt ook dit keer door Wilde Ganzen met 50% verhoogd!  


