~~
-~~

•

•

Jaarverslag 2015

Een TroTro is een voor personenvervoer geschikt gemaakte truck en staat symbool voor vooruitgang.

"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
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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 van 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 samenlevingen 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:
http://www.belastin~dienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi zoeken/
(vul in: stichting TroTro)
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.
Inde loop der jaren is het karakter van de diverse'soorten' TroTro-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 aanvragers zelf ook
een substantiële bijdrage leveren aan de totstandkoming. Het te steunen project moet een groep
mensen ten goede komen (niet een individu). Een uitzondering maakt TroTro voor het steunen van
leerlingen en studenten die op individuele basis door donoren geholpen worden een school of studie
af te ronden.
Projectgelden worden, in principe, zoveel mogelijk in Ghana besteed; er wordt, indien mogelijk,
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 naar de website van de Stichting: www.trotro.nl
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Bestuur en andere vrijwilligers in 2015
Het bestuur van de Stichting werd in 2015 gevormd door 4 personen, te weten: Maurits Verhagen
(voorzitter), Bram van Nieuwenhuijzen (penningmeester), Daan Sperling (algemene zaken) en Martin
Kloet (secretaris).
Het werk van de Stichting wordt ook mogelijk gemaakt door de inzet van veel andere en
onbezoldigde vrijwilligers. Naast bestuurswerk is dat bijvoorbeeld donateur-administratie, website
beheer en onderhoud, in enkele gevallen technische ondersteuning in Ghana zelf, het bijhouden van
`ons' leerlingen scholingsproject en de specifieke donateurs daarvoor, het samenstellen van de
nieuwsbrief, het printen ervan, etc.
Het in 2014 gestarte project voor een "Vocational Training Centre Hwidiem" is in 2014 succesvol
geweest door de inzet van een aantal vrijwilligers die niet alleen voor een groot deel de
fondswerving ter hand hebben genomen maar ook allerhande actiesen communicatie hebben
vormgegeven. In januari 2015 is het project officieel van start gegaan in Ghana met een symbolische
'eerste schep in de grond'.

Daarnaast zijn er ook in Ghana vrijwilligers die het mogelijk maken dat projecten door TroTro kunnen
worden gerealiseerd. Te weten: aanspreekpunt en coordinator voor TroTro in Ghana, Thomas
Donkor, de drie vroedvrouwen Augustina Ahiaku, Veronica Bukari ,Elisabeth Appia Kusi; Nana Twie
Adjei Baffour (lid dorpsraad Hwidiem) 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), zeer lage overheadkosten.
Er is een groep vaste donateurs die jaarlijks een bedrag voorde 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): Rotary Club Maashorst,
Fietsclub Ut Tuinhuuske, Wijchen Wereldwijd en in 2014 toegevoegd: Stichting Wilde Ganzen en
Rabo Share4more en het'De Pagterfonds'.
In Ghana heeft TroTro een officiële onafhankelijke Non Gouvernementele Organisatie (NGO)
opgericht, de TroTro Nkoaa Foundation. Dit biedt de mogelijkheid om ook in Ghana een
gesprekspartner te zijn voorde (lokale) overheid, een belangrijk praktisch voordeel bij het uitvoeren
van projecten. Daarnaast biedt het voordelen bij de import van (hulp goederen. De TroTro Nkoaa
foundation is in 2007 officieel erkend door de Ghanese overheid als NGO.
TroTro blijft zoeken naar een breed draagvlak onderderden' om projecten uitgevoerd te krijgen.
Onderderden' dient verstaan te worden: die partijen (nieuwe sponsoren) die TroTro zouden willen
ondersteunen bij het realiseren van onze doelstellingen.
Jaarverslag 2015 Stichting TroTro
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Hoofdpunten uit 2015.
Algemene communicatie
Via de website (www.trotro.nl) en op Facebook wordt de meest actuele situatie weergegeven. Veelal
algemene informatie, maar ook wordt daar wanneer mogelijk de stand van zaken benoemd.
Deze algemene nieuwsvoorziening wordt door TroTro aangevuld met een (digitale) nieuwsbrief,
maar ook met nieuwsflitsen: korte email-berichten met een verwijzing naar een uitgebreidere
berichtgeving op de website.
Zoals gezegd : TroTro is eveneens actief op Facebook : www.facebook.com/Stichtin~TroTro.

Bestuursvergaderingen.
In 2015 is het bestuur bijeen geweest voor een 2 tal vergaderingen.
Hiervan is verslag opgemaakt, welk inde eerstvolgende vergadering is vastgesteld door het bestuur.
Het (dagelijks) bestuur heeft daarnaast met een zekere regelmaat ad-hoc contact, zowel fysiek, per
mail of zo nodig telefonisch.

Zoals binnen het bestuur van TroTro gebruikelijk is hebben ook dit jaar een tweetal bestuursleden
reizen gemaakt naar Ghana. Uiteraard op eigen kosten en in eigen tijd. Niet alleen om de projecten
ter plekke te bezoeken maar ook om deelnemende reisgenoten te laten ervaren hoe het leven in
Ghana is. Op de website staan indrukken en reisverhalen van de deelnemers.
In 2015 heeft geen Ghanese counterpart Nederland bezocht.
Het dagelijks bestuur is een aantal keer samengekomen met de fondswervers voor het Vocational
Training Centre. Dit was wenselijk voor afstemming van bestuurlijke en uitvoerende activiteiten en
het maken van een planning. 2015 heeft, voor dit project, in het teken gestaan van de start van de
bouw (fase 1) —het bouwrijp maken van het terrein -, en het bouwen van een blok klas- en
praktijklokalen. Daarnaast is in Nederland al een aanzet gemaakt voorde fondswerving voor fase
twee zodat het diverse acties elkaar snel kunnen opvolgen en erin Ghana zo weinig mogelijk
'momentum' wordt verspeeld. Het bestuur heeft besloten de fondswervingscommissie uitte
breiden, maar eveneens met een professionele fondswervingsorganisatie'in zee' te gaan. Dit om o.a.
het wervingsgebied te vergroten en daarmee de kans te verhogen opeen groter netwerk.
Jaarverslag 2015 Stichting TroTro
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Projecten
In 2015 is volop doorgewerkt aan het daadwerkelijk starten van de bouw van het 'Technical
Vocational Training Institute Hwidiem', een school en een campus voor praktisch vakonderwijs. Een
project waarvoor in Ghana zelf veel draagvlak is en veel partijen bij betrokken zullen zijn/raken. Alle
voorbereidingen vanaf 2012 toten met 2014 voor bleken niet voor niets geweest. In januari 2015 is
de eerste officiële bouwactiviteit ter plekke gestart. Dankzij alle inspanningen in 2014 en eerder kon
het project snel gestart. Daardoor is in 2015 een mooie flow van bouwactiviteiten ontstaan waardoor
ook de lokale partners het positieve resultaat van hun inspanningen in acties hebben kunnen
omzetten. TroTro kon daardoor naar de donateurs snel indrukwekkende rapportages terugsturen
die met complimenten ontvangen zijn.
De eerste 'schop' is in januari 2015 in het bijzijn en met bijdragen van lokale en regionale
hoogwaardigheidsbekleders de grond ingegaan, waarmee het project ook in Ghana officieel gestart
is. Door de snelheid en de voortvarendheid van de eerste bouwactiviteiten is TroTro in 2015 alweer
gaan nadenken over de voorbereidingen van de vervolgfondswerving voor fase II van het project: het
uitbreiden van het complex door het realiseren van nieuwe en noodzakelijke gebouwen (o.a.
leslokalen, kantoren, keuken, restaurant en aula. Allemaal in de sfeervan het project; 'learning by
doing'.

Nog even het belang van het project, tevens het grootste dat TroTro onder handen heeft genomen:
'De belangrijkste reden om dit project (Vocational Trainings Centre) uit te voeren is de enorme
jeugdwerkloosheid in Ghana en in het Asutifi-districten in het bijzonder. Dit terwijl de economische
ontwikkeling van Ghana gestaag groeit en er een toenemende vraag naar vakmensen is. Een
meerderheid van de leerlingen verlaat echter na afloop van de leerplicht (op het 15e jaar) het
basisonderwijs zonder een diploma en heeft daarna geen toegang meer tot een vervolgopleiding.
Anderen kunnen vervolgonderwijs gewoon niet betalen. Traditionele en formele lokale overheden
hebben TroTro gevraagd om mee te helpen dit probleem op te lossen. Het oprichten van school voor
een praktisch gerichte vakopleidingen wordt algemeen als een belangrijke stap voorwaarts gezien in
de richting van een oplossing. Sinds 2007 probeert TroTro de innovatieve, kostenbesparende Habitech
Jaarverslag 2015 Stichting TroTro
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bouwmethode rn Ghana te introduceren, tot op heden is het bij een drietal bouwprojecten gebleven.
Enerzijds doordat er zich geen geschikte projecten aandienden. Anderzijds doordat de methode nog
niet standaard is opgenomen in het vak bouwkunde. Het inpassen van de bouwmethode in het vak
bouwkunde van een praktisch gerichte vakopleiding is een goede mogelijkheid de Habitech
bouwmethode aan meer bouwkundigen te leren'.

Het einddoel van dit project is: een zelfvoorzienende onderwijsfaciliteit in het centraal in Asutifi
South district gelegen Hwidiem, met een curriculum dat is erkend door de relevante Ghanese
autoriteiten, zodat door leerlingen een landelijk erkend vakdiploma kan worden behaald. Mettertijd
wordt er een programma ontwikkeld waarin afgestudeerde leerlingen bouwkunde de bij de Habitech
methode gebruikte apparatuur kunnen aanschaffen.
Leerlingen worden opgeleid volgens het'learning by doing' concepten ontwikkelen op de eerste
plaats praktische vaardigheden.
Het uiteindelijke doel is dat de school 6 verschillende richtingen met 15-20 leerlingen per klas heeft;
4 jaargangen, dwz. 360-480 leerlingen. Tot de vakrichtingen horen o.a.'building &construction',
'electronics', 'plumbing and pump maintenance' en 'administrative services'. Eris geen selectie op
basis van religie en/of geslacht.
Inde voorbereiding op het realiseren van dit project heeft TroTro met de Traditional Council overleg
gehad over de organisatorische consequenties. De Traditional Council heeft, na instemming met het
project, 'om niet' gemeenschapsland ter beschikking gesteld. De boeren die het betreffende land in
bewerking hadden zijn daarvoor door TroTro financieel gecompenseerd. De overeengekomen
compensatieregeling heeft goedkeuring gekregen van de Traditional Council.

Omdat TroTro niet verantwoordelijk wil en kan zijn voor het management van de school, wordt in
het project samengewerkt met de Bisschop van Goaso, het Katholieke diocees waarin Hwidiem ligt.
De counterpart, Bisschop Peter Atuahene heeft een kandidaat-manager voorde 1e fase van het
project voorgedragen.

Jaarverslag 2015 Stichting TroTro
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In 2015 afgeronde projecten
Drinkwater voorziening.
De drinkwater voorziening is Apenimadi is operationeel. De chief heeft een oplossing voorde
permanente aansluiting op het elektriciteitsnet gevonden.
In Kwabena Gyan is de omschakeling van het problemen gevende zonnepanelen systeem naar
aansluiting op het elektriciteitsnet afgerond.
Kraamklinieken
Ook in 2015 zijn de bekende kraamklinieken in Twabidi (vroedvrouw Augustina), Kensere
(vroedvrouw Liesbeth) en Sawla (vroedvrouw Veronica) op verschillende manieren door TroTro
gesteund Voorbeelden zijn: de donatie van een laptop en vervanging van een defecte printplaat van
een echo-apparaat. De printplaat werd kosteloos ter beschikking gesteld door het bedrijf.

Paddenstoelenproject.
In 2015 zijn door de uitbaters van de succesvolle nieuwe business voorbereidingen getroffen voor
een verdere professionalisering van de negotie. TroTro ondersteunde met adviezen, maar niet meer
het fondsen.
De voorzieningen inde kwekerij zijn aangepast waardoor er een stabieler teelt klimaat is. De matten
voorde ramen zijn verwijderd en vervangen door vitrage dat stof en insecten tegenhoudt. Dit maakt
ook de teeltruimtes lichteren luchtiger. Dank zij Wijchen Wereld Wijd konden deze aanpassingen
gedaan worden.
De water voorziening voorde kwekerij is inmiddels inpandig aangelegd en er is nu voldoende goed
water voorde teelt beschikbaar. Dit werd gerealiseerd middels een gift van Rabo Share4More.

Jaarverslag 2015 Stichting TroTro
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Lopende Projecten:
Scholieren.
Aan het eind van 2015 werden nog een aantal jongeren via TroTro ondersteund met een
schoolbeurs:
op 31-12-2015 werden nog 10 jongeren via TroTro ondersteund met een schoolbeurs: 1aan de
universiteit, 3 aan een HBO-opleiding (2 community healt nurse, 1teachers training), 2 aan senior
high school, 1aan junior high school en 3 in het basisonderwijs.
Met dank aan een aantal vaste donateurs die ieder een individuele leerling gedurende haar/zijn
schoolcarrière 'sponsoren'.
Bijzondere donaties.
TroTro heeft een `vaste' groep donateurs (zie ok blz 3 van dit verslag), TroTro ontvangt ook spontane
giften en donaties. Deze zijn vaak aan een project verbonden. Plannen 2016: o.a:
•

•
•
•
•

Realisatie eerste deel Practical Vocational Training Centre Hwidiem en start vervolg
fondswerving voor tweede deel. Gezien de grootte van dit project heeft het bestuur besloten
andere projecten vooralsnog in portefeuille te houden.
Voortzetten vroedvrouwen ondersteuning.
Continueren schoolbeurzen kansarme leerlingen, concreet is er nog aanvraag voor steun bij
opleiding tot Community Health Nurse binnengekomen
Laptops studenten ;meerdere exemplaren
Logeerruimtes voor nachtdienst personeel en voor stagiaires voorde kraamkliniek in Sawla,
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Geacht bestuur,

soos rue uaE

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij de jaarcijfers over het boekjaar 2015
beoordeeld.
Uit de in bi)lage 1 en 2 opgenomen balans en exploitatie-overzicht blijkt dat het
boekjaar 2015 sluit met een overschot van € 33.432. Dlt overschot fs In eerste
Instantie toegevoegd aan de algemene reserve. De mutaties in de bestemmingsreserves In 2015 zijn als volgt: (zie balans: specificatie reserves)
Algemene reserves 1-1-2015
Toegevoegd resultaat 2015
Per saldo overgeboekt naar bestemmingsreserves
Per saldo ten laste van de bestemmingsreserve gebracht

t 0913-7950]

mm~mmweo.
www.rhmweb.

13.913
33.432
47'.345
35 060
12.285
1.830
14.115

Samengevat was het verloop van de kasstromen als volgt:
Aanwezige liquide middelen 1-1-2015
Bij: totale ontvangsten
Rente 2014
Af: totale uitgaven
Aanwezige liquide middelen per 31-12-2015

28.5]6
47.821
248
76.565
_. 17.183
59.402

De adminlsGetle.en de ciJfers over het boekjaar 2015 maken op ons een verzorgde
en betrouwbare Indruk.
t
Mét vrieptlellJke groet,
R~d~tiá~~ns Molenaar
U '~
L.4~ldJl.~ Haegens
A~oun nt-administratieconsulent

n~em~.a ~-

~ ~mm~

. vaew~q:-.,

aan. spurn V4araw vsrc~vav kYyzh.~m qe~~µ cM~.wwu~maStik
OJ uv~deti.~r.iMe:~F,.m~r~a..a.uunrniegt.u[kpealrp.~~p.y:p~~~;
,,ay-.4y
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Financiën: Bijlage 1bij AccountantsverklaringjaarverslagTroTro 2015.

Bijlage 1.

Stichting Tro Tro, Westerholtstraat 4, 5961 BJ Horst

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

€..

31-12-2015
€

€

31-12-2014
€

ACTIVA
Te ontvangen rente
Ljquide middelen
Postbank
Postbank rentemeerrekening

141
1.397
58.005
59.402

Totaal activa

248
1.010
27,506
28.516

59.543

28.764

14.115

13.913

PASSIVA
$eserves
Algemene reserves
Bestemmingsreserve:
Projecten:
Bewustwording
Scholenbouw
Gezondheid
Werkgelegenheid.
Schoolgelden

1.426
1.095
11.106
29.925
1.876
45.428

Totaal passiva

Jaarverslag 2015 Stichting TroTro
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4.079
1.095
4.379
1.590
___ 3.708
14.851
_

28.764
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Financiën: Bijlage 2 bij Accountantsverklaring jaarverslag TroTro 2015

Bijlage 2.

Stichting Tro Tro, Westerholtstraat 4, 5961 BJ Horst

EXPLOITATIEOVERZICHT 2015
OntvanasYen

€,

E

Gezondheidszorg projecten
Schoolgelden
Sociale en werkgelegenheid projecten
Overige giften

10.684
7.790
29.347
1.601
49.422
141
49.563

Rentebaten

Uitgaven
Gezondheidszorg projecten
Schoolgelden
Sociale en werkgelegenheid projecten
Transportmiddelen
Administratie- PR- en Beheerskosten

3.958
9.621
1.011
585
956

16.131

Overschot

Jaarverslag 2015 Stichting TroTro
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