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“Stichting TroTro” is opgericht in 1989 en ondersteunt activiteiten in GHANA die daar de
volksgezondheid, het onderwijs en de sociaal-economische ontwikkeling bevorderen.

Stichting TroTro
Laan 1940-1945 nr 41
4194 RG METEREN
www.trotro.nl

Jaarverslag 2010 Stichting TroTro

1

Jaarverslag 2010 Stichting TroTro.
De statutaire doelstelling van Stichting TroTro is:
Een bijdrage leveren aan verbetering van de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociaaleconomische ontwikkeling van West Afrika in het algemeen en Ghana in het bijzonder. Daarnaast is
een belangrijk doel dat de Stichting met haar activiteiten probeert meer begrip te kweken voor
ontwikkelingssamenwerking en bewustwording van de verschillen tussen onze samenleving en die in
Afrika.
Stichting TroTro is door de belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)'
daarom zijn financiële donaties en schenkingen aan Stichting TroTro fiscaal aftrekbaar. Bij de
belastingdienst staat stichting TroTro geregistreerd onder fiscaal nummer 0090.46.665 en
dossiernummer 28675. Op de website van de belastingdienst is TroTro traceerbaar via
www.belastingdienst.nl/giften/anbi
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam in het register voor
stichtingen, onder nummer: 41130925.
Stichting TroTro werft fondsen en ontvangt bijdragen uit projecten en donaties.

Stichting TroTro:
De Stichting TroTro is notarieel opgericht in 1989. Vanaf dat moment is het bestuur, dat wisselend
bestaan heeft uit drie tot zes personen, actief in fondswerving en het (doen) uitvoeren van allerhande
projecten in Ghana. Kern van het bestuurswerk is dat de bijdragen worden geleverd als vrijwilliger,
zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. Eventuele onkosten kunnen worden
gedeclareerd. Daarnaast heeft het bestuur een vrijwilligersvergoeding vastgesteld conform de
mogelijkheden van bestaande belastingwetgeving. De meeste vrijwilligers zien echter af van het
declareren van onkosten en/of uitbetaling van de vriwilligersvergoeding en schenken de hiermee
gemoeide bedragen aan de stichting. Dergelijke schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar. Door de loop de
jaren heen is het karakter van de diverse ‘soorten’ projecten uiteraard meegegroeid op basis van
ervaringen en nieuwe inzichten. De belangrijkste eis was en is nog steeds dat een projectaanvraag uit
Ghana zelf komt en dat bij de uitvoering van het project de mensen daar zelf ook een substantiële
bijdrage leveren aan de totstandkoming (van de uitvoering).. Het te steunen project moet ook nog een
groep mensen ten goede komen (niet een individu). Projectgelden worden, in principe, zoveel mogelijk
in Ghana besteed; er wordt gewerkt met lokale technologie, materialen, menskracht en know-how.
Voor meer informatie over de manier van werken van Stichting TroTro, maar ook over andere zaken
en inzichten, verwijst het bestuur in dit jaarverslag eenmalig, maar met nadruk naar de website van de
Stichting: www.trotro.nl
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Bestuur en andere vrijwilligers in 2010
Het bestuur van de Stichting werd in 2010 gevormd door 5 personen, te weten: Maurits Verhagen
(voorzitter), Bram van Nieuwenhuijzen (penningmeester), Alexandra Costantini (algemene zaken en
PR), Daan Sperling (algemene zaken) en Martin Kloet (secretaris). Jan Verhoef is 1 januari 2010
afgetreden als bestuurslid Technische Zaken.
Het werk van de Stichting wordt ook mogelijk gemaakt door de inzet van andere vrijwilligers. Naast
bestuurswerk is dat bijvoorbeeld donateuradministratie, website beheer en onderhoud, in enkele
gevallen technische ondersteuning in Ghana zelf, het bijhouden van ‘ons’ leerlingen donatie bestand
het schrijven van de nieuwsbrief, het printen ervan etc.
Daarnaast zijn er in Ghana nog vrijwilligers die het mogelijk maken dat projecten door TroTro kunnen
worden gerealiseerd. Te weten: aanspreekpunt en coördinator voor TroTro in Ghana, Thomas Donkor,
de 3 vroedvrouwen Augustina, Veronica en Liesbeth, Nana Twie Adjei Baffour en Monica Bonsu
(schoolbeurzen commissie)’.
Stichting TroTro is onafhankelijk en heeft, door de inzet van alle vrijwilligers en giften in natura (zoals
het printen van de nieuwsbrief), nauwelijks overheadkosten.
Er is een groeiende groep vaste donateurs die jaarlijks een bedrag voor de uitvoering van onze
projecten schenkt, waardoor een solide basis onder de activiteiten van TroTro wordt gelegd.
Daarnaast zijn belangrijke partners (in willekeurige volgorde en niet uitputtend genoemd): Wonen
Limburg, Rotary club Horst, Sevenum en Maasdorpen, Fietsclub Ut Tuinhuuske, Stichting Picosol en
Wijchen Wereldwijd.
In Ghana heeft TroTro een officiële Non Gouvernementele Organisatie (NGO) opgericht, de TroTro
Nkoaa Foundation. Dit biedt de mogelijkheid om ook in Ghana een gesprekspartner te zijn voor de
(lokale) overheid en geeft ook voordelen bij de import van (hulp)goederen.
TroTro blijft zoeken naar een breed draagvlak onder ‘derden’ om projecten uitgevoerd te krijgen.
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Hoofdpunten uit 2010.
Algemene communicatie
De website blijft één van de twee belangrijkste pijlers van de TroTro communicatie.
Om het bezoek en het ‘gebruik’ van de website te verbeteren is de ‘Electronische Nieuwsflits’
gelanceerd. Een kort bericht via de e-mail verspreid, aan mensen die hebben aangegeven deze
nieuwsflits te willen ontvangen.
TroTro is de daarnaast de trotse winnaar van een prijsvraag met als hoofdprijs een gratis aangeboden
renovatie van de website. Exitable zal in 2011 in 48 uur de complete website restylen en vormgeven.
Een prachtig cadeau !
Daarnaast is de nieuwsbrief een structurele manier van actieve nieuwsverspreiding en werving van
nieuwe donateurs. Hierin wordt periodiek gerapporteerd over de stand van zaken, de uitvoering van
de diverse projecten en dus over de besteding van de donaties en de fondsen die aan TroTro ter
beschikking worden gesteld

Bestuursvergaderingen
In 2010 is het bestuur bijeen geweest voor een 3 tal vergaderingen.
Hiervan is verslag opgemaakt, in de eerstvolgende vergadering vastgesteld door het bestuur.
Naast het bijwonen en verrichten van bestuurswerk hebben twee bestuursleden (Bram van
Nieuwenhuijzen en Maurits Verhagen) in 2010 twee zogenoemde bewustwordingsreizen ondernomen.
Zodoende zijn in totaal zes gasten/medereizigers een Ghanese ervaring rijker.
Mooi om te melden is dat de heer Rudy de Jong, oud-bestuurder/directeur bij Wonen Limburg, een
bijzondere partner van Trotro de laatste jaren, eveneens naar Ghana is afgereisd om de door Wonen
Limburg gedoneerde of mede geïnitieerde projecten rondom het nieuwe Bouwen te bezoeken.
Onze Ghanese counterpart ter plaatse de heer Thomas Donkor heeft Nederland bezocht in de zomer
van 2010 en heeft op die manier ook bijgedragen aan de naamsbekendheid en het werk van TroTro.
Thomas´ reis is door een donateur gesponsord. Zo is ook één van de vroedvrouwen (Veronica) met
wie TroTro een specifieke samenwerking heeft op eigen kosten naar Nederland afgereisd. Ook zij
heeft zich ingezet als ambassadeur van TroTro.
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Projecten
2010 is een jaar geweest waarin het project rondom de Palmolieplantage is afgerond geworden. Dit
project is lange tijd mede mogelijk gemaakt door de d.o.b foundation. Hoewel niet zo gegroeid als
oorspronkelijk geprognotiseerd, is er een kleine plantage opgebouwd die nog zeker groeipotentieel
heeft, maar waarvan de eigenaar zelfstandig verder zal moeten.
In 2010 is veel gesproken over het (doen) managen van wat grotere projecten. Als voorbeeld heeft de
moeizame start en uitbouw van de Palmolie plantage gediend. Een dergelijk project, is de TroTro
conclusie, moet vooral ter plaatse door een deskundige begeleid worden.
TroTro is in 2010 samen met een aantal vrijwilligers druk doende geweest voldoende financiën te
vinden voor de nieuwbouw van een vroedvrouwenkliniek in het Noorden van Ghana. Helaas is door
verschillende oorzaken de fondswerving onvoldoende tot stand gekomen waardoor aan deze ad-hoc
samenwerking een vroegtijdig einde is gekomen.

In 2010 afgeronde projecten
De ‘Zonne’ pomp drinkwaterinstallatie in Owusukrom/Kwabena Gyan was in 2009 al afgerond en is
2010 weer bezocht. Vlak voor Kerst 2010 werkte het systeem ineens niet meer, in 2011 wordt e.e.a.
uitgezocht en hopelijk opgelost.
Eén van de door TroTro mede gebouwde schoolgebouwen in Hwidiem is voorzien van een muur om
het terrein, gebouwd met de nieuwe (Habitech) bouwmethode. Dit voorkomt vandalisme en maakt dat
het gebouw minder kosten aan onderhoud kwijt is. Bijkomend voordeel is dat de lokale economie
geprofiteerd heeft van de bouwactiviteiten. De sponsors van dit project zijn Wonen Limburg en de
Betongroep.
In januari 2010 is een uitbreiding van de school in Kensere officieel geopend en overgedragen aan het
lokale schoolbestuur. De school is gebouwd met de Habitech-methode. Naast een bijdrage van de
Rotary Club Horst Sevenum heeft Impulsis het door hen verzamelde bedrag verdubbeld.

Sociale en werkgelegenheidsprojecten
Het stimuleren van economische ontwikkeling is een van de statutaire doelstellingen van Stichting
TroTro. Onderzocht werd en wordt of er een mogelijkheid bestaat een praktijk(vak)school te starten in
Hwidiem, dat een steeds belangrijkere streekfunctie vervult. Reden van deze streekschool, waarin
diverse leerrichtingen aangeboden gaan worden, is dat veel junior secondary schoolverlaters zich niet
kwalificeren voor theoretisch vervolgonderwijs en in het district geen vakschool aanwezig is. Er wordt
hiermee een bijdrage geleverd aan het oplossen van het tekort aan opgeleide vakmensen én aan het
probleem van de enorme jeugdwerkloosheid. TroTro probeert een Ghanese instantie/organisatie
warm te maken voor het nemen van management verantwoordelijkheid voor het project en uiteindelijk
de school. Met diverse lokale, regionale en centrale overheden zijn in 2010 gesprekken gevoerd. De
contacten hierover met de RK Bisschop van Goaso, het diocees waar Hwidiem onder valt, zijn het
meest concreet en veelbelovend.
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De grond voor de school is in 2010 door de traditionele dorpsraad aan TroTro beschikbaar gesteld. De
kosten voor kadastrale registratie e.d. zijn al door TroTro betaald.

Lopende Projecten, o.a.:
- schoolbeurzen voor kansarme, talentvolle leerlingen via particulieren (30 leerlingen) en via een
fonds van d.o.b foundation;
- ondersteuning kraamkliniekjes Kensere, Sawla en Twabidi;

Plannen 2011: o.a:
- ondersteuning vrouwengroep Tano Palmoil extraction association
- ondersteuning vrouwengroep Owusukrom
- verbetering sanitaire voorzieningen en renovatie vloer streekschool Hwidiem
- ontwikkelen plan voor Technical Vocational Training Institute Hwidiem

Financiën:
Bijlage 1 Accountantsverklaring.
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