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Praktijkvakschool: 2e fase afgerond, 3e fase begint !
Tweede fase
Nadat eind 2016 de fondsen voor de tweede fase met het aandeel van Wilde
Ganzen bijeen waren, kon helaas niet direct begonnen worden met het bouwtraject.
Er moest gezocht worden naar een andere samenwerkingspartner en die is gelukkig
gevonden: de Methodist Church Ghana bood zich aan. Nadat de er afspraken
gemaakt waren en een overeenkomst werd ondertekend, kon uiteindelijk in augustus
2017 met de bouw begonnen worden.
Inmiddels zijn in de afgelopen anderhalf jaar
vier klaslokalen bijgebouwd, drie
praktijklokalen, een administratiegebouw en
een restaurant dat ook kan dienen als aula.
In feite is er één praktijklokaal extra
gebouwd omdat dit voor het efficiënt
uitvoeren van de lessen Bouw&Constructie
beter is.
In totaal zijn er nu één borehole met
waterpomp, acht klaslokalen, twee
praktijklokalen voor computeronderwijs, twee
toiletblokken, drie praktijklokalen voor
Bouw&Constructie, een administratieblok en
een eetzaal/aula met keuken
Dit alles is uitgevoerd door ter plaatste
ingehuurde vaklui uit Hwidiem onder de
bezielende leiding van de TroTro Nkoaa
groep. Een prima prestatie!
Wat de elektriciteitsvoorziening betreft zijn
er toezeggingen gedaan door een parlementariër uit de regio en het merendeel van
de benodigde materialen is inmiddels aangevoerd. De feitelijke aansluiting op het
landelijk net is echter nog niet tot stand gekomen. De Methodist Church of Ghana
spant zich in om dit rond te krijgen.
De eindrapportage over de tweede fase is aan Wilde Ganzen opgestuurd en is
inmiddels goedgekeurd.

Panorama van het schoolterrein
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Onderwijsplannen
Voorbereidingen door werkgroepen voor werving en lesplanontwikkeling zijn in volle
gang. Daarnaast is er op dit moment een testgroep van negentien leerlingen die
proeflessen doorloopt.
Gepland is om in
september met drie
groepen van twintig
leerlingen te starten:
Electrotechniek,
Bouw&Constructie en
Mode. Andere
vakrichtingen worden
gaandeweg toegevoegd.
Met het vak Timmeren
wordt naar verwachting
in januari gestart.
Er zijn momenteel vijf
mensen gecontracteerd: een schoolhoofd en vier docenten. In september worden er
voor de practica nog drie docenten op deeltijdbasis aangetrokken. Men wil het vaste
personeel geleidelijk aan uitbreiden. Voor bijscholing in algemene vakken worden
middelbare schoolleraren parttime ingehuurd.

Derde fase
Deze fase bestaat uit het bouwen van twee logeergebouwen en een badhuis. De
beoogde leerlingen voor de Praktijkvakschool komen niet alleen uit de plaats Hwidiem
maar uit de hele regio en aangrenzend gebied. Voor de leerlingen die van ver komen
is het essentieel dat er logeerfaciliteiten bij de school zijn omdat dagelijks heen en
weer reizen voor hen niet mogelijk is.
Het projectplan bestaat uit twee, voor meisjes en jongens separate logeergebouwen
van 120 plaatsen ieder. Het badhuis wordt door hen gebruikt maar kan ook gebruikt
worden door groepen die gesport hebben.
Wij zijn enorm blij dat Wilde Ganzen ook deze fase goed gekeurd heeft. Dit
betekent dat Wilde Ganzen de wervingsactie ondersteunt en heeft toegezegd dat zij
50% toevoegt aan het door TroTro bijeengebrachte bedrag. De
samenwerkingsovereenkomsten tussen Wilde Ganzen, Stichting TroTro Nkoaa en
Stichting TroTro zijn ondertekend en de fondsenwerving is gestart. De procedure
verloopt conform de vorige fase: donaties voor deze campagne worden overgemaakt
op rekening NL27 INGB 0000 1852 89 tnv Stichting TroTro onder vermelding
“Vakschool”. Stichting TroTro stuurt de verzamelde giften weer door aan Wilde
Ganzen.

Testklas aan het metselen



TROTRO NIEUWS Nr.38

Praktijkonderwijs zonder leermiddelen is niet mogelijk, vandaar dat gezocht is naar
mogelijkheden om deze te verwerven. In geval van praktijkonderwijs gaat het dan
voornamelijk om gereedschap en machines.
Nederland kent een aantal organisaties die oud gereedschap weer opknappen en
oudere machines, bijvoorbeeld naaimachines, weer in orde maken.
Eén van deze organisaties is Tools4Change (www.Tools4Change.nl), ook bekend als
Betuwe Wereldwijd. De Methodist Church Ghana heeft voor de aanschaf van
leermiddelen voor de Praktijkvakschool in Hwidiem een aanvraag bij Tools4Change
ingediend om een gedeelte van de benodigde gereedschappen en een aantal machines
te verkrijgen. Deze aanvraag werd geaccepteerd en Betuwe Wereldwijd meldde in
een recente nieuwsbrief dat hieraan nu gewerkt wordt. Een mooie opsteker voor het
management van de school. Dit neemt niet weg dat diverse leermiddelen voor de
start in september lokaal aangeschaft moeten worden. Hieraan wordt gewerkt en de
verwachting is dat een en ander op tijd ter beschikking zal zijn.

Leermiddelen

Financiering laptops
Voor hun studie hebben studenten vaak een laptop nodig. Het zal duidelijk zijn dat
de meesten van hen er niet in slagen om het geld voor deze aanschaf bij elkaar te
krijgen. Gelukkig zijn er sponsoren die dat begrijpen en fondsen voor de aanschaf
van één of meer laptops beschikbaar stellen.
Eén van deze sponsoren is mevrouw Rinie Swenker die recentelijk weer een paar
studenten hierin ondersteund heeft. Rinie, bijzonder veel dank hiervoor uit naam van
de studenten en uiteraard ook namens Stichting TroTro.

Zeinab Jimmae, student verloskunde Mohamed Yakubu, master student Business Administration
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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.

Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat één boorput voor de praktijkvakschool in
Hwidiem voldoende zou zijn. Aan het eind van de tweede fase bleek echter dat dit
niet het geval was: de waterbehoefte van de school met logies zal zo groot zijn dat
een tweede boorgat nodig is.
Dankzij een genereuze gift uit het “Tante Pop Fonds”, één van de fondsen onder
beheer van de Triodos Foundation, zijn we in staat om die tweede boorput te laten
maken met daarbij een betonnen watertoren en ook twee grote voorraadtanks aan te
schaffen.
In verband met de regentijd zal dat tweede pompgat zeer binnenkort geboord
worden. De zware truck met boorapparatuur kan dan nog over de droge harde grond
op de plaats komen waar de pomp geslagen moet worden.
We zijn bijzonder blij met de steun van het Tante Pop fonds waardoor er een
adequate watervoorziening zal zijn op het schoolterrein. Een bijkomend voordeel is
dat de boorput gemaakt zal kunnen worden vlakbij de twee studentenlogiesruimten en
het badhuis die in de derde fase van het project gebouwd zullen worden.

Tante Pop Fonds doneert een tweede boorput

Boorinstallatie aan het werk voor de eerste waterput




