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Conform de planning is een paar maanden geleden het eerste gebouw voor de Praktijk

Vakschool afgerond. Zoals op de foto‛s te zien is mag het resultaat er wezen.

Een tweetal Medewerkers van Wilde Ganzen

heeft dit met eigen ogen kunnen vaststellen

toen zij een paar weken geleden Hwidiem

hebben bezocht.

De eindrapportage over deze eerste fase is

aan Wilde Ganzen opgestuurd. Inmiddels is

om nadere onderliggende informatie verzocht

die zo spoedig mogelijk zal worden verstrekt.

Helaas is er wat betreft de opstart van

schoolactiviteiten enige vertraging opgetreden.

In een gesprek met onze voorzitter begin

oktober liet Trotro's samenwerkingspartner

Bisschop Peter Atuahene weten dat hij geen

congregatie heeft kunnen vinden om het

management van de school op te pakken. Ook

ziet hij geen mogelijkheid om dit vanuit zijn

eigen diocees te doen. Maurits Verhagen heeft

vervolgens direct contact opgenomen met de

Paramount Chief van Hwidiem en de District

Director of Education om de ontstane situatie

te bespreken.

De mogelijkheid om tot een oplossing te

komen door meer samenwerking met de

overheid is de afgelopen weken onderwerp

van overleg geweest. Ook afgelopen weekend

was Maurits weer in Hwidiem voor nadere

besprekingen. Zowel de District Director of

Education, Mrs Grace Ameyaw, als de

Paramount Chief van Hwidiem Traditional

Area, Nana Yaw Baffour Appeadwa, zijn

positief over de mogelijkheid om de school

over te dragen aan de overheid die dan de

school zal managen.

Eerste fase Hwidiem vakschool afgerond

Een van de klaslokalen

Binnenplaats van de vakschool

Een van de twee toiletruimtes
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Fondsenwerving tweede fase

Fondsenwerving voor de vervolgfase van de Praktijk Vakschool is heel goed verlopen.

We hebben het beoogde geld van een flink aantal grote en kleine donoren gekregen en

doorgesluisd naar Wilde Ganzen. Momenteel maken we nog het verslag hierover.

Nogmaals is uitgelegd wat de bedoeling is:

praktijkgericht vakonderwijs volgens het

“learning by doing” concept, waaraan zowel

jongens als meisjes vanuit alle

geloofsovertuigingen kunnen deelnemen.

Het TroTro bestuur heeft besloten de

Regional Director of Education schriftelijk te

verzoeken het Technical Vocational Training

Centre over te nemen. Een positieve

bijkomstigheid is dat technisch vakonderwijs

momenteel een speerpunt is in het beleid van

de regering waar het gereedkomen van de

school in Hwidiem uitstekend binnen past.

In vervolg op de specifieke activiteiten die we

noemden in de vorige nieuwsbrief willen we ditmaal

graag twee evenementen vermelden die in het kader

van de fondsenwerving plaatsvonden.

Volg ons ook via
de sociale media

Het Cals College in IJsselstein (U.) organiseerde een spetterende Halloweenparty.

Trotro Nkoaa groep en bouwteam aan de schoolachterzijde



Voorzitter werkzaam in Ghana

Trotro's voorzitter heeft na ruim 27 jaar als tuberculose-arts gewerkt te hebben voor de

GGD‛s in Limburg, afscheid genomen van deze baan. Hij geeft sinds 1 augustus (mede)

leiding aan een groot tuberculose-bestrijdingsproject in Ghana. Dit project is een

samenwerking tussen de Ghanese en Nederlandse overheid.

Een 50 tal ziekenhuizen zullen daar de komende twee jaar worden uitgerust met digitale

röntgenapparatuur van Delft Imaging Systems (DIS), een Nederlands bedrijf. Zowel de

mensen die de apparatuur gaan bedienen als de artsen die de daarmee gemaakte

röntgenfoto‛s gaan beoordelen zullen binnen het project worden opgeleid.

DIS heeft Maurits in dienst genomen met als hoofdtaak de organisatie van die opleidingen.

Het project moet leiden tot het eerder vaststellen van tuberculose (bronopsporing) bij

groepen mensen die een verhoogd risico hebben op de ziekte. In Nederland passen we deze

werkwijze al tientallen jaren met succes toe.

Voor Maurits is dit een unieke kans om nog een paar jaar in Ghana te werken zoals hij graag

wil en voor TroTro is het prachtig dat hij nu ook fysiek dichtbij onze projecten is.

Bestuurlijke werkzaamheden voor stichting TroTro behoeven onder het tijdelijke werk van

Maurits in Ghana niet te lijden. Dankzij het digitale tijdperk verloopt de onderlinge

communicatie snel en soepel. De eerste bestuursvergadering via Skype hebben we inmiddels

gehad en de communicatie verliep uitstekend.

Maurits veel succes in je nieuwe werkkring !
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Margreet Kamphorst bracht in Utrecht veel mensen bij elkaar op een kleurrijk benefietfeest.

Alle organiserende vrijwilligers en gulle donateurs hartelijk dank !



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.
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Het stichtingsbestuur van Trotro en de
redactie dit nieuwsblad

wensen u allen feestelijke kerstdagen
en een voorspoedig 2017 !


