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Meestal sturen we een nieuwsbrief in de maand mei. Maar deze keer is dat juni
geworden omdat er positieve ontwikkelingen ten aanzien van de vakschool in de lucht
hingen en we het beter vonden om die in deze nieuwsbrief op te nemen.

Voortgang Hwidiem vakschool
In december hebben we gemeld dat Bisschop Peter Atuahene van het RK diocese
Goaso als samenwerkingspartner moest afhaken waardoor er vertraging optrad bij
het in gebruik nemen en verder
ontwikkelen van de Vakschool. Dit
betekende ook dat er
mogelijkheden onderzocht werden
om de school aan de overheid over
te dragen. Toch kwam er nog een
andere mogelijke oplossing en wel
de Methodist Church of Ghana!
Rt. Rev. Oswald S.K. Boakye,
Diocesan Bishop of Goaso is met
een delegatie naar voorzitter
Maurits gekomen en heeft
voorgesteld dat de Methodist
Church als samenwerkingspartner gaat optreden. Inmiddels heeft hij dat schriftelijk
bevestigd en heeft hij ook contact gehad met de Regional Director of Education in
Sunyani.
Een en ander heeft geresulteerd in een inspectie van het gebouw waarvan we twee
weken geleden de rapportage kregen. Het voornaamste punt van tekortkoming is het

ontbreken van meubilair.
Uiteraard hadden we dat nog
niet aangeschaft en doordat er
een zware bulldozer ingehuurd
moest worden voor het bouwrijp
maken van de locatie, was er
geen geld meer beschikbaar in de
eerste fase van de uitvoering.
Momenteel wordt er aan een
andere aanvraag gewerkt om
additionele fondsen voor
inrichting bij elkaar te krijgen.
Overigens is de financiële
afwikkeling van de eerste fase
door zowel Wilde Ganzen als

De eerste bouwfase van de vakschool is gereed

Het binnenplein van de vakschool in Hwidiem
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de werkgroep

De oesterzwammenteelt in
Hwidiem breidt uit. Na training
van de vrouwengroep werd de
voormalige cassavemeelfabriek
bouwkundig geschikt gemaakt
voor het telen van deze
paddenstoelen. Ook het
watersysteem kon met geld van
Rabo Share4More worden
verbeterd.
Aanvankelijk werd door twee
groepen in het gebouw geteeld.
Voor vrouwen die aan de andere
kant van het dorp woonden werd
het dagelijks naar de kwekerij
gaan echter nogal bezwaarlijk.
Een vijftal dames heeft daarom met een kleine lening aan werkkapitaal naast hun
eigen woning een kleine kwekerij van lokale materialen gebouwd waarin nu geteeld
wordt.

Ook in de grote kwekerij worden
nog oesterzwammen
geproduceerd waarbij nu enkele
nieuwe vrouwen betrokken zijn.
Die leren het door te doen!
Afzet van paddestoelen uit de
kleine kwekerijtjes vindt plaats
op de lokale markt in Hwidiem.
Oesterzwammen van de grote
kwekerij worden verkocht op de
grote markt in Kumasi.

Oesterzwammenteelt

RaboShare4more goedgekeurd. Een restbedrag bestemd voor computers is bij de
fondsen voor de 2e fase gevoegd.
Momenteel wordt er in nauwe samenwerking met de Methodist Church een
Memorandum of Understanding opgesteld. Daarin worden de verantwoordelijkheden
van de samenwerkingspartners beschreven en ook is in dit document uitgewerkt wat
de stappen in de verschillende fasen zullen zijn. Zodra deze overeenkomst
ondertekend is zal de verdere inrichting van lokalen plaats vinden. Tevens zal dan
begonnen worden met fase 2: uitbreiding van de lokalen met daarbij een
eetzaal/aula en een sportveld.

Een huiskwekerij voor oesterzwammen

Compostzakjes met uitgroeiende oesterzwammen



Diploma's behaald

Bertha Gyabea heeft vorig jaar haar diploma als
verpleegkundige uitgereikt gekregen en werkt nu in
het Holy Family Hospital in Berekum.
Zij ontving haar scholarships van Mevrouw Rinie
Swenker, een trouwe sponsor die TroTro al
jarenlang ondersteunt.
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Zeinab Jimmae Halidu, hier op de foto met
voorzitter Maurits, is anderhalf jaar geleden
afgestudeerd als verpleegster en werkt nu in het
Sene district van Brong Ahafo.
Met ondersteuning van het Vonski fonds gaat zij
nu verder studeren voor verloskundige.

Alweer voor het elfde jaar op rij fietst ‘Ut Tuinhuuske‛ een
sponsortocht voor TroTro. Dit keer weer eens een tocht op
Nederlandse bodem, samen met de Tro-Tro vrienden uit Haren.
In 2014 was de sportieve uitdaging Venlo-Haren-Venlo, het

zogeheten ‘Retourtje Haren‛.
Dit jaar zijn de rollen
omgekeerd: de fietsers uit
Haren (18 personen!) fietsen
nu naar Venlo. Het Tuinhuuske
zal hen, via een omweg (Venlo-Utrecht-Zwolle) tegemoet
fietsen. Om daarna de laatste twee dagen gezamenlijk de
weg naar Venlo te vervolgen. Voor de vrienden van TroTro
uit Haren betekent dat in drie dagen ongeveer 300 km en
voor de fietsers van Ut Tuinhuuske ruim 600 km in 4
dagen. Gezamenlijk hopen we door deze sportieve prestatie
weer een financiële bijdrage te kunnen leveren aan de
Stichting TroTro. De tocht voor Ut Tuinhuuske start op 14
juni. De fietsers uit Haren stappen op 15 juni op.
Gezamenlijk arriveren de fietsers op 17 juni in Venlo, op
tijd voor het jaarlijkse BeneFietsfestival!

Fietstocht voor watersysteem Hwidiem



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.

Het sponsordoel
Met het aansluiten van een al jaren aanwezige ‘overhead‛-watertank op het bestaande
watersysteem in Hwidiem (Asutifi South District), wordt de capaciteit van de wateropslag in
het dorp bijna verdubbeld. Dit is vooral van belang in periodes van stroomuitval, wanneer er
geen water in de voorraadtanks gepompt kan worden. Helaas kan de Ghanese
stroomproductie de groei van de economie niet bijbenen, waardoor de laatste jaren weer
steeds vaker de stroom er een poosje af gaat in wisselende delen van het land. Soms duurt
zo‛n periode wel 24 uur. De huidige watervoorraadtanks raken, bij stroomuitval, in 12-16
uur leeg. In dat geval gaat heel Hwidiem terug
in de tijd, want zijn de inwoners voor water
weer aangewezen op waterputten en riviertjes,
welke verontreinigd kunnen zijn. Verdubbeling
van de opslagcapaciteit van water is dus
belangrijk, mede om door water overdraagbare
ziektes te kunnen voorkomen.

BeneFiets Festival
Na een zeer geslaagde avond met de
boekpresentatie over de langste Tour de
France ooit (1926) en de film van Rob
Hodselmans over de wielerklassieker Parijs-
Roubaix wordt het jaarlijkse sponsor-drieluik
(filmavond-fietstocht-muziekfestival)
afgesloten op 17 juni a.s. met het
Benefietsfestival op de Parade in Venlo,
tegenover Take Five. De line-up van bands die
gratis optreden is dit jaar: Some Day, Monkey
Business, en Jag‛m. Het gratis festival begint
om 19.00 uur .....
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