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Tweede fase Vakschool in Hwidiem
Bouw
In de vorige editie van de nieuwsbrief is gemeld dat zodra het Memorandum of
Understanding met Methodist Church of Ghana Bishop Rt. Rev. Oswald S.K.
Boakye was ondertekend de bouw van de 2e fase van de Vakschool uitgevoerd zou
worden.
Welnu, ondertekening van de
overeenkomst heeft plaatsgevonden en
in september is begonnen met de bouw
van het vervolg. Eerst is de uitbreiding
van de lokalen en workshops ter hand
genomen. Daarna zullen de
administratieve ruimtes gebouwd
worden.
Als laatste bouwactiviteit van deze
fase staat de aula/eetzaal op het
programma. Daarnaast zal er voor gezorgd worden dat zodra onderwijsactiviteiten
gaan plaatsvinden een sportveld zal zijn aangelegd.
De vloeren van nieuwe lokalen zijn gestort en de werkzaamheden vorderen gestaag.

Inrichting
De inspectie van het gebouw van de Praktijk Vakschool 1e fase door het Regional
Ministry of Education te Sunyani leidde tot een rapportage waarin nadrukkelijk
aandacht gevraagd werd voor de inrichting van de lokalen en andere ruimtes.
Voorafgaand aan de registratie van de school moest dit ingevuld worden.
We hebben toen vermeld dat daartoe aanvullende fondsen benodigd waren.
We zijn blij om te kunnen vermelden dat het verkrijgen daarvan inmiddels gelukt

is. Rotary Club Maashorst, Stichting
Wychen Wereld Wijd en Stichting Boeken
Steunen Mensen hebben bijgedragen aan
de inrichting van het school gebouw en de
leslokalen. Ook een aanvraag via Partin
(de vereniging voor Particulier Initiatief
waar TroTro ook lid van is) resulteerde in
een positieve reactie. De meubels voor de
leslokalen zijn in Hwidiem gemaakt en
inmiddels in de leslokalen geplaatst.
Verder wordt er gewerkt aan aanvullende
zaken die nodig zijn en er is overleg over
de belangrijkste lesmaterialen voor de in
september 2018 op te starten lessen.

De uitbreiding van workshops en lokalen

Meubilair voor de klaslokalen is gereedgekomen
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de werkgroep

Sponsorfietstocht
Onze Venlose fietsvrienden van Ut Tuinhuuske hebben met hun jaarlijkse drieluik van
Filmavond, Sponsor-Fietstocht en Benefiets-festival voldoende geld bijeen gebracht
om de opslagcapaciteit van het watersysteem in Hwidiem te verdubbelen.
Bij het inzamelen van sponsorgelden middels de fietstocht zijn de Venlose fietsers

geholpen door de Harense ‘Vrienden van TroTro‛.
In 2014 was de sportieve uitdaging Venlo-Haren-Venlo,
het zogeheten ‘Retourtje Haren‛. Dit jaar waren de rollen
omgedraaid: de vrienden uit Haren fietsten nu naar Venlo.
Het Tuinhuuske fietste hen via een omweg tegemoet.
Daarna zijn beide clubs vanuit Ommen samen naar Venlo
gefietst om op zaterdagavond 17 juni het weer zeer
geslaagde Benefietsfestival te beleven.

Watervoorziening Hwidiem
Hwidiem heeft sinds 2004 een waterleiding-systeem door deelname aan het
landelijke ‘Small Towns Water‛-project, TroTro hielp
Hwidiem destijds met de financiering. Het systeem
bestaat uit een betonnen watertoren met een grote
voorraadtank, een drietal geboorde waterbronnen
(boreholes) met electrische waterpompen. Een
leidingnet voert naar een twintigtal
gemeenschappelijke tappunten en naar een groot

aantal huizen.
Omdat Hwidiem
sinds de aanleg van
het systeem
behoorlijk gegroeid
is, moet er
dagelijks meerdere
keren gepompt
worden om de
watervoorraad
in de watertoren
aan te vullen. De
voorraad is zonder
bijpompen in 16 uur helemaal op. Een
stroomstoring die langer duurt (hetgeen vooral in
de droge tijd geen uitzondering is) geeft dus een
probleem in de watervoorziening.
Dan vallen mensen terug op het halen van water
uit nabijgelegen beekjes en uit oude waterputten
die verontreinigd kunnen zijn.

Watervoorziening Hwidiem

De aan te sluiten watertoren

Graafwerkzaamheden voor de aansluiting
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Belangrijk voor de opleiding tot vroedvrouw is dat er stages gevolgd worden. Dat
gebeurt onder meer op de Friends Maternity Home van vroedvrouw Veronica Bukari
in Sawla. Momenteel zijn daar vrijwel permanent twee stagiaires aanwezig.
Dat zou een groter aantal kunnen zijn, ware het
niet dat er geen logiesruimte is voor het verblijf
van meer personen. Dat heeft ertoe geleid dat
Veronica Bukari TroTro heeft gevraagd om hierin
te helpen. Veronica is een gerenommeerde
vroedvrouw die een maternity clinic bestuurt waar
bijna 30 medewerkers actief zijn. Zij heeft een
paar jaar geleden de onderscheiding voor beste
vroedvrouw van Ghana ontvangen en ook is zij al
jaren actief als bestuurslid van de Ghanean
Midwife Association. Veronica is duidelijk iemand
die van wanten weet en een goede kliniek met
uitstekende reputatie heeft opgebouwd.

We zijn daarom verheugd dat er een
trouwe sponsor, te weten mevrouw Rinie
Swenker, bereid is om de uitbreiding van
stagiairlogiesruimte via TroTro te
financieren, zodat er binnen afzienbare
tijd niet twee maar vier stagiaires
praktijkervaring in het Friends Maternity
Home kunnen opdoen. Een mooie stap om
de broodnodige uitbreiding voor
vroedvrouwenopleiding te realiseren.

Vanuit gezondheidskundig oogpunt bezien is dit natuurlijk een onwenselijke situatie.
Chief en elders van Hwidiem vroegen daarom enige tijd geleden TroTro om financiële
hulp bij het vergroten van de wateropslagcapaciteit.
Door het aansluiten van een al jaren in het dorp aanwezige tweede watertoren met
voorraadtank (vanuit een project midden jaren tachtig van de vorige eeuw) op het
huidige watersysteem, zou de watervoorraad voor het dorp in één keer kunnen
worden verdubbeld.
Dit betekent dat Hwidiem minder vaak en minder langdurig zonder water zal komen
te zitten bij stroomstoringen die soms meer dan 24 uur duren.
Met de opbrengst van de Tuinhuuske/Vrienden van TroTro sponsoractie is genoeg
geld opgehaald om de door het dorp gewenste aansluiting te realiseren. Het geld is
eind augustus officieel aan het dorpshoofd overhandigd, waarna men aan de slag
gegaan is. Vorige maand is de tweede watertoren op het watersysteem aangesloten
en is het systeem in gebruik genomen. Net op tijd voor het droge seizoen dat
inmiddels is aangebroken.

Uitbreiding stagevoorziening vroedvrouwen

Veronica met baby in de armen

Veronica wijst de plaats voor extra logiesruimte



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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TroTro en begunstigden zeggen dank voor alle belangstelling en giften.

Moge een vredige kerst en vreugdevol nieuw jaar u ten deel vallen




