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Dakhoogte bereikt bij Praktijkschool  
Hwidiem ....  

In Hwidiem is de laatste maanden hard ge-
werkt aan de praktijkschool. De vloeren van 
het U-vormige schoolgebouw zijn gestort en 
de muren van de klaslokalen zijn opgemetseld 
tot aan het niveau van het plafond. De kozij-
nen van ramen en deuren zijn aangebracht en 
er is een latei van gewapend beton bovenop 
de muren en de kozijnen gestort en de pilaren 
langs de veranda zijn gemaakt. Alles met de 
hand, behalve het aanmaken van cement en 
beton, daarvoor is een cementmolen gehuurd.  
Kortom ‘roofing level‘ is bereikt. Het beton 
heeft nu enkele weken gehard en bij het sa-
menstellen van deze nieuwsbrief’ was de tim-
merman gestart met het dak.  
De werkzaamheden lopen volgens plan!  

Ook in 2e fase van Praktijkschool samenwerking met Wilde Ganzen !  
Begin december ontvingen we bericht dat Wilde Ganzen onze aanvraag voor financiële steun 
in de 2e fase van de bouw van de Praktijkschool in Hwidiem heeft gehonoreerd.  
Goed nieuws, want dit betekent dat Wilde Ganzen 50% toevoegt aan het door TroTro bij-
eengebrachte bedrag voor dit deel van het project, waarin nog zes klaslokalen, een admini-
stratieblok en een keuken met eetzaal gebouwd gaan worden. De eetzaal kan daarbij ook 
dienst doen als aula voor grotere bijeenkomsten. Onze fondswervingscommissie had de plan-
nen voor fondswerving al klaar en is direct weer actief geworden. We houden u op de hoog-
te!

 Volg ons ook via Social Media  
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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. Overweegt u om meerdere jaren een zogenaamde periodieke gift te doen dan we-
ten wij hoe dat het beste kan. Vastleggen in een formele overeenkomst geeft fiscale aftrekbaarheid 
zonder drempel en kan tegenwoordig zonder tussenkomst van een notaris.  

Op 29 september jl. overleed onze redac-
teur Henri Audier. Na een moedig gedragen 
ziekbed van enkele maanden verloor hij de 
ongelijke strijd tegen een kwaadaardige 
ziekte die hem eigenlijk steeds een stap 
voor was.  
Henri was de man die letterlijk en figuurlijk 
kleur bracht in onze nieuwsbrief. Enthou-
siast maakte hij sinds mei 2009 zestien pak-
kende TroTro-nieuwsbrieven. In gekleurde 
kaders beschreef hij in vlot lezende, kern-
achtige artikeltjes de ontwikkelingen rond 
lopende en voorgenomen TroTro-projecten. 
Henri zette andere vrijwilligers in het zon-
netje en vond bij elk stukje steeds een ori-
ginele, kleurige foto.  
In 2011 was hij in Ghana, hij wilde graag zien 
waarvoor hij zich inzette en genoot daar 
vooral van het contact met de Ghanezen. 
Natuurlijk maakte hij daarvan ook video-
opnames die hij thuis bewerkte tot korte 
filmpjes.  Belangrijk  om mee te gaan met de 
tijd en de website en Facebook pagina te 
verlevendigen met bewegende beelden, zo 
vond hij. De meeste filmpjes op onze websi-
te zijn door Henri gemaakt.  
We hebben veel te vroeg afscheid moeten 
nemen maar zijn dankbaar voor Henri’s  bij-
drage  in de afgelopen jaren!  

RABO SHARE4MORE paddenstoelen-
project Hwidiem afgerond ……  

Met financiële steun van Rabo Share4More 
was het mogelijk de watervoorziening van de 
paddenstoelenkwekerij in Hwidiem te verbe-
teren.  

Op de binnenplaats van de kwekerij is een 
waterput aangelegd van waaruit schoon wa-
ter naar een watertank gepompt wordt. 
Hieruit halen de kwekers het water om hun 
paddenstoelen mee te besprenkelen, hygi-
ënisch en altijd voorradig. Een grote vooruit-
gang in vergelijking met de door illegale 
gouddelvers verontreinigde waterput waar 
men eerder op was aangewezen. Rabo 
Share4More heeft onze eindrapportage 
goedgekeurd en het project nu formeel af-
gesloten.  


