
TROTRO NIEUWS
voor donateurs, sponsors en overige belangstellenden

Uitgave december 201 8 - 1 7e jaargang nummer 37

Door een opeenhoping van werkzaamheden is er in mei 2018 geen nieuwsbrief
verschenen. Dat spijt ons zeer maar we meenden TroTro zaken die geen uitstel
dulden voorrang te moeten geven.

Voortgang Praktijk Vakschool
Bouw
De bouwactiviteiten vinden plaats onder supervisie van de lokale Nkoaa TroTro
foundation net zoals dat gebeurde in de eerste fase van het project. Ook
hetzelfde bouwteam voert de werkzaamheden uit.
Wel is het zo dat door vertraging aan het begin van de tweede fase (de
aanvankelijke lokale partner haakte af) er vertraging is ontstaan in de uitvoering
van de bouwwerkzaamheden. Gezien de goede kwaliteit van de gebouwen in de
eerste fase is besloten het bouwteam niet uit te breiden temeer omdat er
aansluitend op bestaande lokalen gebouwd wordt. De constructie zal nu naar
verwachting in januari gereed zijn.
Momenteel is het nu H-vormige
klaslokalenblok compleet en aan de korte
zijde afgesloten met een hek. Het
administratieblok is inmiddels eveneens
klaar. Het werklokaal voor metselen is
gereed en de werklokalen voor timmeren
en metaalbewerking zijn bijna afgebouwd.
Het sportveld is geëgaliseerd en
olifantsgras-vrij gemaakt. Dat wordt nu
kort gehouden door schapen.
De aula/restaurant wordt momenteel
gebouwd en zoals gepland zal dit in
januari klaar zijn.

Helaas is de aansluiting op
het landelijke
elektriciteitsnet nog niet
gerealiseerd. De tekort
geleverde palen zijn
inmiddels gearriveerd,
maar de transformator is
nog niet geleverd. Positief
is dat het parlementslid
voor Asutifi-South heeft
toegezegd dat hij hiervoor
zal zorgen.

Het administratieblok is gereed

Het Hvormige blok klaslokalen en Workshop
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Onze lokale contactpersonen blijven hem
hieraan herinneren aangezien zij de
school in maart/april 2019 willen openen.
De planning was dat er in september een
eerste groep leerlingen de bouwopleiding
zou gaan volgen. Hier is zeker
belangstelling voor. Maar mede door het
ontbreken van de elektriciteitsaansluiting
is dat niet gebeurd.
Er zijn diverse gesprekken geweest door
een commissie van de lokale Methodist
church, onder leiding van Reverend Bawa
van de Methodist Church met potentiële
docenten en schoolhoofden. Een dertigtal
leerlingen is geïnteresseerd in het volgen

van modules van de bouwopleiding. Toegezegd is dat een eerste groep leerlingen in
januari (dus vóór de opening) zal starten met de bouwopleiding. De eerste modules
die ze volgen zullen dan in het kader van het afwerken van de bouwactiviteiten uit
deze fase van het project zijn.

Inrichting
Financieel gesteund door diverse donoren werd begonnen met de inrichting van
verschillende lokalen. Daarnaast heeft de Methodist Church een aanvraag ingediend
bij Tools4Change te Culemborg voor gereedschappen en machines. Afstemming vindt
plaats over de specificatie van deze leermiddelen die nodig zijn voor de
praktijklessen en wanneer deze ter plekke moeten zijn. Duidelijk is dat Tools4Change
tijd nodig heeft om het materiaal bij elkaar te krijgen. Daarom is besloten dat de
eerste lesmaterialen met inzet van gesponsorde fondsen aangeschaft zullen worden.

Samenwerking
De samenwerking met de Methodist Church Ghana verloopt goed. Reverend Bawa, de
lokale Methodist Church dominee in Hwidiem is erg betrokken en laat zich dagelijks
op de bouwplaats van het project zien. Hij is ook de contactpersoon met de
landelijke organisatie van de Methodist Church en neemt actief deel aan diverse
lobbies en commissies.

Fase drie
Momenteel wordt er gewerkt aan de voorbereiding van fondsenwerving ten behoeve
van de derde fase. Tijdens deze fase gaat het voornamelijk om de bouw van
studentenaccommodatie die in twee afdelingen zal zijn opgesplitst: één voor jongens
en één voor meisjes.
Aangezien de vakschool zowel bedoeld is voor leerlingen uit het hele district als ook
de regio direkt daarbuiten, zal dagelijks heen en weer reizen voor veel van hen niet
mogelijk zijn. De aanwezigheid van slaapgelegenheid is dus een noodzakelijke
voorwaarde om voldoende leerlingen van buiten Hwidiem aan te trekken.

Binnenzijde van de workshop met bergruimtes



Een jaar geleden hebben we gemeld dat vroedvrouw Veronica Bukari de voorziening
voor stagiaires bij haar Friends Maternity Clinic in Sawla ging uitbreiden. Iets dat
mogelijk gemaakt werd door onze trouwe sponsor mevrouw Rinie Swenker. Dat
betekent een verdubbeling naar vier stageplaatsen. Een bijzonder belangrijke

uitbreiding want stage-ervaring
opdoen is een “must” voor Ghanese
vroedvrouwen in opleiding. Hoewel
de locatie voor deze uitbreiding bij
haar kliniek duidelijk was, heeft
Veronica toch even moeten
temporiseren aangezien de betaling
van vergoedingen door de
ziektenkostenverzekering in Ghana
werd uitgesteld. Hierdoor ontstond
een achterstand in de
salarisbetalingen aan personeel van
de kliniek. Toen dat geregeld was is
aan de bouw van die logiesruimte
voor stagiaires begonnen en dit is
inmiddels een heel eind op weg.
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Uitbreiding Voorziening Friends Maternity Clinic

Felicitaties aan Augustina

Al jaren is vroedvrouw Augustina Ahiaku
bezig haar Blessed Family Maternity Clinic
in Twabidi te ontwikkelen. Degenen die
daar af en toe op bezoek kwamen zagen
van jaar tot jaar verbeteringen zowel wat
het gebouw betreft als ook de inrichting.
Een en ander is ook het Ministry of
Health niet ontgaan en dat heeft een paar
maanden geleden besloten de Clinic te
promoveren tot Health Centre! Een mooie
beloning voor alle inspanningen die
Augustina in haar Clinic gestopt heeft en
nog doet. Als u dit leest is de
watervoorziening van het
gezondheidscentrum weer in orde gemaakt dankzij giften van diverse donoren!
Deze promotie tot Health Centre betekent dat er een grotere diversiteit aan
medische verrichtingen mag plaatsvinden en ook dat vergoedingen van de
ziektenkostenverzekering hoger zullen zijn.
Onze gelukwensen aan Augustina met deze kroon op haar werk.

Zuigelingenzorg bij de Maternity Clinic

Bouw van het stagiairelogies in Sawla moest tijdelijk

worden stopgezet



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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Zoals u waarschijnlijk weet is op 25 mei 2018 de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van kracht geworden. Deze verordening geldt voor alle
organisaties in Nederland die omgaan met persoonsgegevens. Dus ook voor de
Stichting TroTro. Het bestuur heeft een dossier AVG vastgesteld hoe TroTro
omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. In principe worden deze
gegevens niet gedeeld met andere instanties. Ook de privacy verklaring van onze
stichting is in het dossier opgenomen en is vermeld op de website van onze Stichting.
Een geprinte versie kan worden opgevraagd bij de penningmeester.

Gegevensbescherming

Een ander probleem in de kliniek zijn de sanitaire
voorzieningen. Deze zijn uiteraard aanwezig, maar
dusdanig beperkt dat zowel patiënten, staf, bezoekers
als stagiaires gebruik maken van dezelfde outillage.
Veronica heeft plannen gemaakt om deze ongewenste
situatie aan te passen en een adequaat sanitair systeem
aan te leggen. Fietsclub “Ut Tuinhuuske” heeft hier een
mooie bijdrage aan gedoneerd, ondanks het feit dat er
dit jaar geen sponsorfietstocht werd georganiseerd.
Toch vonden de jaarlijkse fietsfilmbijeenkomst met
lezing en het Benefietsfestival gewoon doorgang en ook medewerking van de fietsclub
aan de Parkfeesten werd gecontinueerd.
De logiesruimte voor stagiaires vordert gestaag en ook aan verbeteringen van de
sanitaire voorzieningen wordt gewerkt. Met veel dank van Veronica en natuurlijk ook
van TroTro aan Mevr. Swenker en fietsclub “Ut Tuinhuuske”.

TroTro wenst iedereen Fijne en Vredige
Kerstdagen en een Voorspoedig 2019


