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In de afgelopen maanden heeft de elektricien de bedrading getrokken, waarna de
timmerman de plafonds heeft afgetimmerd. Daarna zijn de muren gestuct, zowel buiten als
binnen.

Louvres voor de ramen zullen worden
gemonteerd. De onderhandelingen met de
schilders over het aannemen van het
schilderwerk zijn gestart en er wordt gezocht
naar de mooie kleurcombinatie. De metselaar
zal de toiletten nog afwerken met tegelwerk.
Binnenkort worden ook offertes gevraagd voor
het meubilair in de lokalen.

De werkzaamheden
liggen op schema,
afronding volgens de
planning in de zomer
van 2016.

Voortgang eerste fase vakschool Hwidiem

Fondsenwerving tweede fase
In de vorige nieuwsbrief hebben we al gemeld dat Wilde Ganzen ook de 2e fase van ons project
Praktijk Vakschool in Hwidiem ondersteunt.
Daarna is onze werkgroep fondsenwerving enthousiast aan de slag gegaan met het uitwerken van een

aantal actiepunten. We zijn zeer verheugd te
kunnen melden dat de werkgroep is uitgebreid
en wel in de persoon van Margreet Kamphorst.
Margreet heeft jaren geleden in Ghana gewerkt

en gewoond. In 2015 is ze met de groep olv Maurits Verhagen mee terug geweest naar het land.
Haar deelname betekent een waardevolle versterking van het team bij realisatie van de plannen.
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Professionele assistentie
Martine Stoppelenburg leidt het Bureau Internationale Samenwerking (BIS) dat particuliere

initiatieven op het terrein van ontwikkelingssamenwerking ondersteunt en
begeleidt. Het bureau biedt tevens diensten aan voor fondsenwerving op
een no-cure-no-pay basis.
Wij mochten Martine een paar vragen stellen voor de nieuwsbrief.

Hoe ben je met TroTro in contract gekomen?
Begin 2014 nam jullie penningmeester contact met me op en hebben we een kennismakingsafspraak
gemaakt. Hij heeft me toen uitgebreid verteld over TroTro en het project Practical Vocational Training
Centre Hwidiem. Op dat moment was al wel duidelijk dat de financiering voor de eerste fase
waarschijnlijk geen probleem zou worden. Maar voor de tweede fase zou TroTro wellicht wel gebruik
willen maken van de mogelijkheden van institutionele fondsenwerving, als aanvulling op de eigen
wervingsacties.

Onderscheidt TroTro zich naar jouw indruk van vergelijkbare particulieren initiatieven?
Wat TroTro onderscheidt van andere veel andere Particuliere Initiatieven is de mate van
professionaliteit bij zowel het bestuur als de vrijwilligers. Vaak help ik bij veel andere stichtingen eerst
bij het formuleren van het bestuurlijk beleid, een degelijke projectvoorbereiding of het maken van een
goed jaarverslag. Bij TroTro is mijn betrokkenheid voornamelijk gericht op de fondsenwerving, omdat
ondersteuning op andere vlakken nauwelijks nodig is. Dat is mooi om te zien!

Heb je zelf ervaring in ontwikkelingslanden?
Ja en nee. Ik ben een paar jaar geleden in Ghana en India geweest. Beide landen hebben veel indruk op me
gemaakt, mede omdat ik in beide landen verscheidene projecten heb bezocht waar ik bij betrokken was.

Naast activiteiten van de werkgroep heeft het Bestuur het verstandig geoordeeld
ook contact te zoeken met het Bureau Internationale Samenwerking (BIS) om
gebruik te maken van institutionele fondsenwerving. Een interview met de directeur
van BIS vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

Verschillende acties hebben afgelopen weken al geleid tot diverse giften en
toezeggingen. Dat varieert van de statiegeldactie van een AH vestiging tot de
donatie van een BV en van de oormerking van het cadeaugeld bij een afscheid tot
persoonlijke giften.

Ook de fietsclub Ut Tuinhuukske fietst dit jaar weer voor
TroTro en dan met name voor dit project. Het is de 10e keer
dat Ut Tuinhuukske een TroTro project sponsort. Heel erg
bedankt.
De filmvoorstelling waar hun jaaractiviteit mee gestart is werd
een groot succes met een bijna volle bioscoopzaal. Magnifique!

In deze aanloopfase is het te vroeg om al een voorlopige
tussenstand te geven van toezeggingen en gerealiseerde middelen. Na de zomervakantie zal daar
beter zicht op zijn. We zijn ervan overtuigd dat het met hulp van velen nu ook weer gaat lukken.

de werkgroep
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Maar op de vraag of ik vaak projecten bezoek moet ik nee zeggen. Het is namelijk geen onderdeel van mijn
‘beleid‛ om dit te doen, om meerdere redenen.
De belangrijkste reden is dat het niet nodig is. Via de verhalen, rapporten, foto‛s en filmopnames van mijn
opdrachtgevers krijg ik een goede indruk van de lokale omstandigheden. Vaak hebben we ook tijdens hun
reizen contact over bepaalde zaken.
Verder ben ik betrokken bij projecten in meer dan twintig landen en in veel landen zijn bovendien
meerdere opdrachtgevers actief. Het is ondoenlijk en heel erg zonde van het geld om alle landen te
bezoeken. Dat geld kan beter in de projecten gestoken worden.
Daarnaast bezoek ik de projecten liever niet, om zodoende juist een zekere mate van zakelijke afstand te
kunnen bewaren. Doordat ik er niet ben geweest, heb ik geen enorm emotionele betrokkenheid bij de
projecten. Er is iemand nodig die structuur aanbrengt in het ‘wensenlijstje‛ van een stichting en zegt: “We
kunnen niet alles tegelijk doen”. Vaak ben ik dat. Als ik projecten zelf zou bezoeken, zou dat mijn werk qua
objectiviteit bemoeilijken.

Kunt je op basis van je ervaring als fondsenwerver iets zeggen over het type plan dat een voorstel
kansrijk maakt voor financiering door vermogensfondsen?
Fondsen kijken direct naar een plan met de vraag in het hoofd of het project zichzelf kan gaan bedruipen,
de mate van duurzaamheid dus. Dit is niet in elke situatie mogelijk. Bijvoorbeeld bij revalidatieprojecten
voor gehandicapte kinderen is het lastig om er een verdienmodel aan te koppelen of om tegen ouders te
zeggen dat ze de revalidatiekosten van hun kind zelf maar moeten betalen. Fondsen begrijpen dat
natuurlijk, maar als het enigszins mogelijk is, is duurzaamheid een belangrijke factor bij de beoordeling
van een project.
Daarbij is de kwaliteit van de investering steeds belangrijker. De kwaliteit van het project - van de
materialen, de voorbereiding en de werkwijze - is een belangrijke factor bij het risico dat het project veel
te snel stil komt te liggen en er weer meer geld ingepompt moet worden om het weer aan de gang te
krijgen.

Kleine stichtingen zeggen vaak dat vrijwel alle beschikbare gelden direct aan het project te goede
komt en er dus weinig ‘aan de strijkstok blijft hangen‛. Maar dat betekent ook dat er weinig of geen
middelen beschikbaar zijn om te evalueren en te beoordelen op resultaat en duurzaamheid.
Zie je dat als een probleem?
Nee. Als in een klein afgelegen arm dorp zonder goed drinkwater door een kleine stichting een goede
waterput wordt aangelegd is het belangrijkste resultaat dat het dorp dan wel drinkwater heeft.
Dat is heel kort door de bocht, maar persoonlijke betrokkenheid is vaak al een goed controlemiddel.
Praten met de doelgroep, de betrokkenen, de lokale overheden, laten zien dat je – ook als het even
tegenzit – betrokken wilt zijn, als daar behoefte aan is, ook als er even geen actief project is.
Toch is controle en evaluatie ook in ontwikkelingslanden steeds vaker een aandachtspunt. Daar zijn goede
modellen voor. Maar, bij kleine stichtingen is het niet altijd nodig om daar een uitgebreid onderzoek aan te
verbinden. Soms zijn er wel degelijk zodanige problemen dat maatwerk nodig is. Maar dat is de kracht van
kleinschaligheid en een relatief klein aantal intensief betrokken partijen. Als er complicaties zijn, is het
redelijk eenvoudig om alle betrokkenen om de tafel te krijgen en
met enkele goede overleggen (ter plaatse, in Nederland, via
Skype, telefoon of zelfs slechts per e-mail) de neuzen weer
dezelfde kant op te krijgen en plooien glad te strijken.

Volg ons ook via
de sociale 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 weten wij
hoe dat het beste kan. Vastleggen in een formele overeenkomst geeft fiscale aftrekbaarheid zonder
drempel en kan tegenwoordig zonder tussenkomst van een notaris.

Tot slot: het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking lijkt in de politiek de laatste tijd steeds
meer weg te vallen. Wat vind je daarvan?
Het is uiteraard heel erg jammer dat de overheid het beleid van destijds zo heeft uitgehold. Aan de
andere kant heeft het wel een kwaliteitsslag tot gevolg gehad. Stichtingen gingen zichzelf en hun
projecten onder de loep nemen op aspecten als projectmanagement, duurzaamheid, verslaglegging,
administratie, risicoverkleining, etc, om toch maar in aanmerking te komen voor die regelingen die er nog
wel waren of om aan donateurs te laten zien dat het geld goed besteed wordt, direct naar de doelgroep en
op een verantwoorde manier uitgegeven. Dat op zich is een goede zaak. Maar de druk op andere financiële
bronnen, zoals vermogensfondsen en de portemonnee van de initiatiefnemers zelf, is veel groter geworden.
Veel stichtingen krijgen het toch voor elkaar om de financiering rond te krijgen, maar het stukje
financiële ondersteuning van de overheid zou een mooie erkenning zijn voor het goede werk dat veel
mensen in Nederland belangeloos doen.

Ook deze nieuwsbrief werd weer mogelijk gemaakt door

Redactie nieuwsblad
Het Bestuur is erg blij dat Coert Smit zijn hulp heeft toegezegd om de nieuwsbrief samen te stellen. Hij
vult de vacature op van de vorig jaar overleden Henry Audier.
Coert heeft een in Wageningen gestudeerd en heeft in diverse landen gewerkt op het gebied van
landbouwmechanisatie, vooral gespecialiseerd in de opslag en bewaring van landbouw producten. Hij werkte
oa. in Liberia, Tanzania, Turkije, Bangladesh en Brits Guyana.
Ook is hij een aantal jaren werkzaam geweest op het
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ghana is niet onbekend voor hem. Een paar jaar geleden ging
hij met onze penningmeester mee op een PUM missie naar een
paddenstoelenproject in Techiman en uiteraard is Hwidiem
toen eveneens bezocht. Op ons verzoek heeft hij eind 2014
zijn technische kennis ingebracht bij het aanleggen van de
drinkwatervoorziening in Twabidi. Op bijgaande foto laat hij
de metselaars de constructie zien voor de sokkels waar de
watertanks op rusten.
Coert fijn dat je ons wilt helpen.




