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2022, jaar met torenhoge inflatie in Ghana
De wereldwijde problemen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne hebben helaas ook 
veel invloed gehad op het leven in Ghana. Net als in landen met een vergelijkbare 
economie zijn prijzen van voedsel, goederen en diensten geëxplodeerd. Zo werd met 
53% inflatie over 2022, een twijfelachtig (jaar)record gevestigd. 
Samen met de negatieve effecten van de Covid-19 pandemie op de economie hebben 
hoge inflatie en de mondiaal stijgende rentes ertoe geleid dat de Ghanese regering 
opnieuw een verzoek om hulp aan het IMF heeft gericht. Aangezien hulp van het 
IMF vrijwel altijd gepaard gaat met herstructurering van het overheidsapparaat is 
er door de regering lang getwijfeld over deze stap.
De daarnaast noodzakelijke vermindering van Ghana‛s schuldenlast zal ook niet 
vanzelf gerealiseerd worden en zeker ook uiteindelijk de ‘gewone‛ Ghanees raken.
TroTro hoopt dat Ghana deze zure appel snel weet te verwerken om de inwoners 
een zonniger vooruitzicht te kunnen bieden. Ondertussen blijft TroTro natuurlijk de 
leerlingen met een schoolbeurs (scholarship) steunen en ook de nog lopende 
projecten zoals de praktijkvakschool en de vroedvrouw klinieken waar mogelijk 
steunen.

Praktijkvakschool Hwidiem
Voortgang
In fase 3 van dit project zijn twee gebouwen met slaapvertrekken voor leerlingen 
van buiten Hwidiem gebouwd omdat het stadje zelf die leerlingen niet kan 
huisvesten.

Er staat nu één gebouw voor jongens en één voor 
meisjes, met elk daarnaast een aparte sanitaire unit. 
De gebouwen zijn vrijwel identiek, met elk twee 
verdiepingen, die samen zes slaapzalen hebben en 
eigen toiletunits. 

Studentenverblijf met watertoren en wasruimte

Plaatsing van de watertank
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Het toekomstige sportveld van de vakschool is inmiddels geëgaliseerd en klaar voor 
beplanting. 
De bouwactiviteiten in fase 3 waren gestart op 1 november 2020 en zijn in oktober 
2022 afgerond. Dit is een half jaar later dan gepland omdat door de Corona pandemie 
vertraging is opgelopen.

Onze contactpersoon van Wilde Ganzen, 
mevrouw Sandra van der Berg, heeft met een 
collega, in oktober 2022 het project bezocht 
en zij waren zeer tevreden met wat zij zagen 
en vaststelden. 

Het eindrapport van fase 3 is op 30 oktober 
2022 ingediend bij Wilde Ganzen, inclusief 
accountantsrapport. Onlangs hebben we 
vernomen dat de rapportage, inclusief 
financiële verantwoording is goedgekeurd.

Financiën
Het totale bedrag ontvangen van Wilde Ganzen op de lokale project bankrekening is 
151.887 euro, uitbetaald in zes termijnen. Dit bedrag is voor 2/3e door stichting 
TroTro ingebracht en voor 1/3e door Wilde Ganzen. In totaal is 1.125.051 Ghana 
cedis ontvangen (gemiddelde wisselkoers bedroeg 7,41 Ghanese cedi per euro).
Tijdens deze fase van het project is het overgrote deel van het beschikbare bedrag 
uitgegeven aan (bouw-) materialen. Dit is conform onze ervaringen met de eerste twee 
fases en andere (constructie-) projecten. 
TroTro‛s counterpart, de lokale TROTRO Nkoaa 
foundation heeft met succes alle bouwactiviteiten 
gecoördineerd, zoals dat eveneens het geval was in 
de fases één en twee van het project.

Samenwerking met Methodist Church Ghana
Volgens het in 2018 getekende Memorandum of Understanding (MOU), is de Methodist 
Church Ghana verantwoordelijk voor het management van de school en voor de 
gouvernementele erkenning van deze leerinstelling. De Methodist Church Ghana neemt 

die verantwoordelijkheid gelukkig serieus 
en werkt aan deze officiële erkenning,die 
echter meer tijd in beslag neemt dan 
vooraf verwacht. Dit heeft een 
administratieve achtergrond, die ook 
bureaucratie genoemd zou kunnen worden. 
Momenteel zijn er vijf docenten aan de 
school verbonden, waaronder twee 
parttimers die ook lesgeven op Hwidiem 
Secondary School. 
Dit najaar hebben 28 leerlingen van de 
school examen gedaan waarvan allen 
geslaagd zijn.

Bezoekers Wilde Ganzen en lokale staf

Leerlingen van de modeklas voor hun schoollokaal
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In januari 2022 konden wij, dankzij een donatie van stichting TBI Fundatie, het 
ziekenhuis in Hwidiem, op hun eigen verzoek, voorzien van een stabiele 
stroomvoorziening voor het laboratorium en de röntgenafdeling, middels zonne-energie. 

Het ziekenhuis had veel last van 
stroomstoringen waardoor laboratorium-
bepalingen vaak opnieuw moesten worden 
ingezet en röntgen- en echo-onderzoeken 
werden onderbroken. Dit leidde tot veel 
vertraging en was voor de patiënten zeer 
vervelend.
Vier zonnepanelen van elk 330 Wp laden nu 
dagelijks een accu/powerbank met 
voldoende vermogen om alle apparatuur in 
het laboratorium en de röntgenafdeling op 
milieuvriendelijke wijze van stabiele stroom 
te voorzien. 

Een enorme verbetering in het laboratorium en op de röntgenafdeling. Ziekenhuis en 
patiënten zijn enorm geholpen met de gedoneerde oplossing.

In de vorige nieuwsbrief hebben we kunnen aankondigen dat de Blessed Family 
Maternity Clinic van Vroedvrouw Augustina Ahiaku in Twabidi gepromoveerd is naar 
Health Centre. Hierbij hoort, volgens de voorschriften, een stevige omheining van het 
Centre om de veiligheid van patiënten en personeel te waarborgen.

Met financiële ondersteuning van mevrouw Swenker is medio 
2022 aan de omheining begonnen. Hierbij bleek dat niet 
volstaan kon worden met de plaatsing van een eenvoudige 
afrastering. Nee, het moet een solide muur zijn met in de 
doorgang een stevig ijzeren hek. Gelukkig heeft Augustina 
naast de eerder genoemde steun van mw. Swenker, ook 
steun ontvangen van voormalig vroedvrouw Manon Linders 
uit Wijchen die onder het motto “Midwife to Midwife” een 
forse gift deed. Daarnaast ontving Augustina geldelijke 
steun van de Support Foundation Ghana die haar een 
stevige donatie deed toekomen. De bouwactiviteiten van 
deze omheining lopen goed en we verwachten dat binnen 
enkele weken muren en hekwerk voltooid zullen zijn.

Zonne-energie voor het St. Elizabethziekenhuis

Health Centre Twabidi vervolg

Augustina bij de nieuwe omheining

Montage van zonnepanelen op het laboratoriumdak
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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.

Stormschade
Zware regenbuien en harde wind zijn niet ongewoon in Ghana. Maar begin december 
vorig jaar werd Hwidiem overvallen door een zeer hevige regenstorm die helaas toch 
schade aan enkele gebouwen van de Praktijk Vakschool veroorzaakte.
Hoewel er al een aantal leerlingen op de school verblijven en slapen is er gelukkig geen 
persoonlijk letsel te betreuren geweest.De schade is veroorzaakt aan de werkplaats 

voor het metselen, en het gebouw 
van de andere werkplaatsen 
(timmeren, electra en 
metaalbewerking).
Thomas Donkor heeft direct 
maatregelen getroffen en de gevel 
van de timmerwerkplaats laten 
verstevigen zodat de schade niet 
groter kon worden.
Voorts zijn andere dakproblemen 
snel daarna opgelost en waren een 
aantal weken later mogelijke 
andere problemen onder controle.

Nagegaan zal worden hoe schade als deze voorkomen kan worden. Enerzijds zullen er 
bomen geplant worden die als windbreker zullen kunnen fungeren bij een onverhoopte 
volgende storm. Daarnaast zal bekeken worden welke verstevigingen aan de 
dakconstructie aangebracht kunnen worden om schade tegen te gaan bij toekomstige 
slechte weersomstandigheden.  In elk geval kan deze ervaring worden gevoegd bij 
“Lessons Learned”. Heel fijn dat Thomas Donkor zo adequaat heeft ingegrepen.

Verstevigde eindgevel van de timmerwerkplaats


