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Onderwijsontwikkelingen Praktijkvakschool

Conform de planning zijn afgelopen semester drie vakrichtingen gestart.
Elektrotechniek met 21 leerlingen, Mode met 20 leerlingen en Bouw & Constructie
met 14 leerlingen. In totaal zijn er 55 leerlingen ingeschreven.
Naast het schoolhoofd zijn er zes leerkrachten beschikbaar. Bij voldoende
belangstelling zullen nieuwe vakrichtingen zoals Houtbewerking & Timmeren worden
toegevoegd. De meeste meisjes kozen voor Mode maar een enkeling heeft zich voor
de andere vakrichtingen ingeschreven.

De aanvraag van De Methodist Church of Ghana voor leermiddelen bij Tools4Change
(ook wel Betuwe Wereldwijd genoemd) is rond en de leermiddelen zijn aangeleverd
voor transport. Verwacht wordt dat de container in de eerste week van januari
gelost zal worden in Tema, de haven bij Accra. Hopelijk zal het inklaren en
transport naar Hwidiem vlot verlopen zodat ze direct gebruikt kunnen worden bij
lessen en praktijkoefeningen.

Leermiddelen



Ruim anderhalf jaar geleden startte
Veronica Bukari, vroedvrouw en eigenaar van
Friends Maternity Clinic in Sawla, een
districts hoofdplaats in de savanne van
Noord-Ghana, met de bouw van
slaapgelegenheid met sanitaire voorzieningen
voor leerling-vroedvrouwen in haar kliniek.
Dankzij een ruimhartige donatie van een
trouwe TroTro donateur én een bijdrage

De boorput voor drinkwater die met financiële steun van Het Tante Pop fonds
gemaakt kon worden, is wat het boren betreft klaar. Nog net voor de regentijd
werd dit afgerond.
De deskundigen hadden een juiste
locatie gekozen want direct bij de
eerste boring kwam er voldoende
goed water aan de oppervlakte.
Zodra de locaties daarvoor
definitief duidelijk zijn zal aan de
bouw van de logeerverblijven
begonnen worden. Vervolgens zal
een aanvang gemaakt worden met
de constructie van een betonnen
watertoren inclusief voorraadtanks
en leidingen.
We verwachten dat dit in het
voorjaar kan starten.
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Boorput drinkwater

De boorploeg aan het werk

Alles is gereed om het stagiairverbl i jf af te bouwen

Bouw accomodatie stagiaires Friends
Maternity Clinic in Sawla hervat

Stand van zaken fondswerving 3e fase
Voor de bouw van de slaapvertrekken en badhuizen voor leerlingen van buiten
Hwidiem is 150.000 euro begroot. Wilde Ganzen voegt de helft toe aan het bedrag
dat TroTro voor de zomer van 2020 bijeen weet te sparen voor het project.

Dit betekent dat TroTro 100.000
euro aan fondsen moet werven om
het volledige bedrag voor de 3e
fase beschikbaar te krijgen. Sinds
de fondswerving is gestart in
augustus 2019 heeft TroTro nu
bijna de helft van de benodigde
ton weten te realiseren.

Dat is veelbelovend maar nog niet genoeg, uw bijdrage is dan ook meer dan welkom.
TroTro heeft de ANBI status, dus uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Daarbij komt
nog dat uw donatie, door de samenwerking met Wilde Ganzen, voor het project
50% meer opbrengt dan u daadwerkelijk doneert.



van ‘Ut Tuinhuuske‛, de welbekende fietsclub uit Venlo kon
een lang gekoesterde wens van Veronica gerealiseerd gaan
worden. Omdat de druk bezochte kliniek geen slaapvertrekken
voor de stagiaires had moesten de leerlingen in het dorp een
slaapplaats zoeken. Dit was onwenselijk omdat de leerlingen
dan niet buiten hun reguliere diensten om even bij een
leerzame casus geroepen konden worden en bovendien na hun
avonddienst of voorafgaand aan een nachtdienst door het stille stadje moesten

lopen. Extra slaapgelegenheid binnen de kliniek zou deze
problemen kunnen oplossen.
Kort nadat de fundering van het nieuwe gebouwtje was
gelegd moest de bouw echter worden stilgelegd omdat één
van de buren vond dat het gebouw deels op zijn grond
gebouwd zou gaan worden. De eigendomstekeningen van
Veronica en de buurman bleken niet eenduidig en de
buurman besloot de zaak aan de rechter voor te leggen.
Het proces heeft lang geduurd maar eind oktober 2019 is
Veronica uiteindelijk door de rechter in het gelijk gesteld.
Goed nieuws dus en in november zijn de metselaar en zijn
helpers verder gegaan waar zij anderhalf jaar geleden
gebleven waren. Ze hebben inmiddels de muren
grotendeels opgetrokken en binnenkort komt de
timmerman om het gebouw van een dak te voorzien. Naar

verwachting zullen de slaapvertrekken in mei 2020 helemaal klaar zijn. We houden
u op de hoogte!
Veronica wordt, met haar Friends Maternity Clinic op het platteland van Noord-
Ghana, al sinds 1991 financieel gesteund door TroTro. In deze bijna 30 jaar is de
kliniek gegroeid van vier naar twaalf bedden. Veronica werkt al sinds het begin
samen met lokale, traditionele vroedvrouwen. Jaarlijks worden er meer dan 750
bevallingen in de kliniek begeleid.

Opbrengst Benefietfeest Utrecht 4000 euro
Het op zaterdagavond 23 november 2019 georganiseerde feest in het Utrechtse
Leidsche Rijn leverde maar liefst 4000 euro op ten behoeve van het Vocational
Training Centre in Hwidiem, Ghana.

Het benefietfeest bracht velen aan de dis
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De metselaar begint weer



Organisator Margreet Kamphorst van TroTro‛s fondswervingscommissie organiseerde
samen met gastvrouw en gastheer Annie en Gerard Janssen een gezellige
feestavond, waaraan ruim 40 vrienden, kennissen en belangstellenden deelnamen.
Onder het genot van door vrijwilligers zelf
bereide heerlijke, ambachtelijke soepen,
salades, quiches, pasta‛s en andere
gerechten werd het in de plantenkas van de
familie Janssen een levendige avond.
Tijdens de hoofdmaaltijd hield Margreet
een interessante, interactieve presentatie
over Ghana en het TroTro project, vol met
prachtige plaatjes van de Ghanese forten
en het dagelijks leven in het West-
Afrikaanse land. Ook het TroTro project
waarin de Praktijk Vakschool in drie fases
wordt gebouwd met ondersteuning van
Wilde Ganzen, kwam uitgebreid ter sprake.
Margreet maakte bekend dat de avond, net als drie jaar geleden toen zij een
vergelijkbaar feest organiseerde in de fondswerving voor de tweede fase van het
project, maar liefst 2500 euro had opgeleverd. Inmiddels is bekend dat dit 4000
euro is geworden.De samenwerking met Wilde Ganzen betekent dat zij daar de
helft bovenop doneren, dat is dus 2000 euro. Een fraai resultaat van een
geslaagde avond en een mooi voorbeeld van de betrokkenheid van de deelnemers en
enkelen die verhinderd waren maar wel doneerden.
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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.

Moeil i jk kiezen uit de veelheid aan gerechten

TROTRO wenst alle lezers een voorspoedig 2020


