Beleidsplan stichting TroTro

2014 - 2019

Algemene gegevens
Opgericht
Kamer van Koophandel nr.
RSIN/Fiscaal nummer ANBI
Bankrekening (IBAN)

Stichting TroTro
20-02-1989
41130925
9046665
NL27 INGB 0000 185289

Contactgegevens:

Laan 1940-1945 nr 41
4194 RG Meteren
info@trotro.nl

Bestuurssamenstelling:

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid

Maurits Verhagen
Martin Kloet
Bram van Nieuwenhuijzen
Daan Sperling

Visie
De visie van het bestuur is dat minderbedeelden in ontwikkelingslanden zoals Ghana kansen
geboden moet worden om een beter bestaan te verwezenlijken.
Missie
Het bestuur tracht haar visie te verwezenlijken door het (laten) uitvoeren van projecten
binnen het kader van statutair vastgelegde doelstellingen en de daaruit voortvloeiende
werkwijzen.
Doelstellingen
Zoals statutair vastgelegd heeft de stichting ten doel het ondersteunen van activiteiten ter
bevordering van de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociaaleconomische ontwikkeling
van de in Afrika gelegen ontwikkelingslanden, in het bijzonder de ondersteuning van
activiteiten die in Ghana dienaangaande worden ontplooid. Tevens stimuleert de stichting de
bewustwording voor de problematiek van de Afrikaanse ontwikkelingslanden.
Beleid 2014 - 2019
Stichting TroTro geeft door middel van het (laten) uitvoeren van projecten in haar werkgebied
invulling aan haar doelstellingen. Het werkgebied van TroTro zijn de Asutifi districten in de
Brong/Ahafo-region en één kraamkliniek in Sawla, Northern Region.
Projecten dienen aan de doelstellingen te voldoen en in het werkgebied te vallen.
Projecten moeten een duidelijke doorlooptijd te hebben. Verwacht wordt dat de aanvragers
een eigen inbreng zullen leveren. Alleen voor schoolbeurzen (scholarships) kunnen
individuele aanvragen in overweging worden genomen.
Fondsenwerving voor een project of scholarship wordt pas gestart nadat de aanvraag
positief beoordeeld is. Elk project en scholarship heeft een duidelijk afgebakend eigen
budget.
De in uitvoering zijnde projecten worden door één of meerdere bestuursleden op eigen
kosten bezocht. Afhankelijk van de complexiteit van het project wordt de frequentie van de
bezoeken bekeken. Uitvoering van de projecten wordt gesuperviseerd en gecontroleerd door
de TroTro vertegenwoordiger in Hwidiem.
In 2014-2019 staat de realisatie van de Praktijkschool voor Vakonderwijs in Hwidiem centraal
bij TroTro. Daarnaast blijven de financiering van de lopende individuele scholarships,
watervoorzieningen in rurale dorpjes en de materiële hulp van de kraamkliniekjes en de
vrouwengroep Tano Palmoil & Mushroom Association belangrijke aandachtspunten.

Werkwijze
Projectaanvragen dienen door groepen of gemeenschappen uit het werkgebied te worden
ingediend. Een eerste beoordeling van de aanvraag vindt plaats door één of meerdere
Ghanese TroTro vrijwilligers. Daarbij worden de aanvragers ook geïnformeerd over hun
verplichtingen en over de procedures.
Daarna wordt het project beoordeeld door het TroTro bestuur dat nagaat of het project past
binnen de doelstellingen van TroTro, of de onderbouwing van het project voldoende is en de
eigen inbreng van aanvragers bij de uitvoering. Tevens wordt de looptijd van het project
beoordeeld. Bij een positieve beoordeling wordt de fondsenwerving ingezet (zie
fondsenwerving).De uitvoering van een project wordt pas gestart wanneer de benodigde
fondsen bijeengebracht zijn.
Aanvragen voor scholarships worden in eerste instantie door Ghanese TroTro vrijwilligers
met een onderwijsachtergrond beoordeeld. In principe wordt van de ouders ook een eigen
bijdrage aan de scholingskosten gevraagd. Over de studie resultaten wordt tenminste
jaarlijks gerapporteerd.
De uitvoering van de projecten vindt meestal rechtstreeks door Stichting TroTro plaats, vaak
in nauwe samenwerking met de counterpart organisatie TroTro Nkoaa foundation,een in
Ghana officieel geregistreerde non-gouvernementele organisatie(NGO). In alle gevallen vindt
monitoring door de TroTro vertegenwoordiger in Hwidiem, Ghana plaats die daarover
tenminste wekelijks rapporteert.
Voor (technische) zaken die de competentie van de bestuursleden te boven gaan kunnen
andere vrijwilligers worden ingeschakeld.
Beloningsbeleid
Het bestuur en andere vrijwilligers worden niet beloond
TroTro-vrijwilligers kunnen, met toestemming van het bestuur, desgewenst gebruik maken
van de door het bestuur vastgestelde ‘vergoedingsregeling TroTro’.
Stichting TroTro heeft geen personeel in dienst en daarom geen beloningsbeleid.
Fondsenwerving
Stichting TroTro is afhankelijk van giften van donateurs, sponsoren en organisaties die haar
projecten een warm hart toedragen. Uiteraard worden bovendien diverse kleinschalige acties
om fondsen te werven georganiseerd en ondersteund.
Vermogen
Het vermogen van de stichting staat uitsluitend op een rentegevende Nederlandse
bankrekening en wordt niet belegd of gebruikt voor speculaties.
Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor projecten die na de hiervoor
beschreven procedure door het bestuur zijn goedgekeurd. De aanwending op zich vereist
ook bestuurlijke goedkeuring.
Financiële verantwoording
Jaarlijks worden de administratie gescreend door een externe accountant die de
jaarrekening opstelt en een controleverklaring verstrekt. Dit wordt als bijlage bij het
jaarverslag gevoegd.
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Bijlage: Verslag uitgeoefende activiteiten
(projecten in uitvoering, projecten in voorbereiding en afgeronde projecten)

Bijlage bij beleidsplan stichting TroTro 2014-2019
Verslag uitgeoefende activiteiten
Uitvoerige beschrijvingen van de projecten zijn te vinden op de website www.trotro.nl onder
de rubriek projecten.
Projecten in uitvoering:
Steun vrouwengroep Tano Association. Een palmolie pers is gedoneerd aan de Tano
Palmoil Extraction Association. Problemen met de elektriciteit voorziening zijn opgelost.
Recentelijk zijn fondsen verkregen om een palmnotenkraker (palmnut crusher) voor deze
vrouwen groep aan te schaffen.
Verbetering drinkwater voorziening Twabidi en Kwabena Gyan.
Gebruikmakend van zonne-energie wordt water opgepompt naar tanks die geplaatst zijn op
het hoogste punt van het dorp op en vandaar naar tap punten geleid. Gepoogd wordt om de
problemen die daarbij ontstaan zijn optelossen.
Schoolbeurzen voor kansarme talentvolle leerlingen.
Schoolgeld betalen is voor veel Ghanese gezinnen vaak een onmogelijke opgave. Met
behulp van sponsoren wordt gepoogd hier hulp te bieden.
Samenbouwen met TroTro.
Met het door TroTro geïntroduceerde Habitech systeem worden schoolgebouwen en latrines
gebouwd. Dit systeem vereist veel minder dure cement dan de conventionele Ghanese
bouwwijze.
Revalidatie Emmanuella.
Op eigen benen staan maakt het verschil. Behandeling voor een deelneemster in het
scholarship programma, die polio heeft doorgemaakt, kon geregeld worden.
Paddenstoelenteelt helpt moeders.
Door middel van de teelt en verkoop van oesterzwammen worden extra gezinsinkomsten
gegenereerd die voor schoolgeld en zorgverzekering gebruikt worden.
Minder kindersterfte door betere sanitaire voorzieningen.
Door het bouwen van latrines wordt de hygiëne en de kwaliteit van drinkwater verbeterd. Dit
verlaagt de kindersterfte aanzienlijk.
Ondersteuning kraamkliniekjes platteland.
In de dorpen Kensere, Twabidi en Sawla zijn gekwalificeerde vroedvrouwen gevestigd.
Assistentie wordt verleend bij de bouw en inrichting van hun kraamkliniekjes.
Projecten in voorbereiding:
Verbetering Watervoorziening Apenimadi
De watervoorziening in het dorp is abominabel. Op verzoek van het dorpshoofd en van
Bisschop Atuahene onderzocht TroTro de mogelijkheden om een watersysteem aan te
leggen waarbij het water vanuit een put aan de rand van het dorp wordt opgepompt naar een
tank in het dorp, van waaruit de dorpsbewoners schoon drinkwater kunnen tappen. Het
voorstel is de waterpomp op het elektriciteitsnet aan te sluiten, ook dit dorp heeft sinds begin
2012 elektriciteit.
Verbetering Watervoorziening Owusukrom.
In het dorp Owusukrom zijn drinkwater pompen geplaats in het kader van een project van
Cadbury. Deze waterpompen zijn onjuist geplaatst waardoor de beschikbaarheid van
drinkwater in de droge tijd miniem is. Gepoogd zal worden om hier verbetering in te brengen.
Praktijkschool voor Vakonderwijs in Hwidiem.
De jeugdwerkloosheid in Ghana en ook Hwidiem is erg hoog. Daarnaast is er grote behoefte
aan bekwame vaklieden. Middels het opzetten van een praktijkschool voor vakonderwijs kan
aan beide problemen gewerkt worden. De insteek bij deze praktijkschool is “leren door doen”
Dit project is inmiddels geaccepteerd door Wilde Ganzen.

Afgeronde projecten:
Verbetering uitvoering vaccinatieprogramma (1989)
Om de uitvoering van het vaccinatie programma in de regio te verbeteren is een 4wheeldrive beschikbaar gesteld aan Primary Health Care Team van het St. Elisabeth
ziekenhuis Hwidiem.
Inrichting Ghanese bakkerij met hulp uit Nederland (2001)
Met medewerking van de eigenaar van een Nederlandse bakkerij is apparatuur beschikbaar
gesteld voor een centrale bakkerij in Hwidiem.
Gari fabriekje Hwidiem (1996)
Cassave meel (Gari) is een zeer belangrijk voedingsbestanddeel in Ghana. Een fabriekje is
gebouwd en ingericht voor de verwerking van cassave tot gari door een vrouwen groep.
Aansluiting Hwidiem op het nationale elektriciteitsnet (1999)
Ondersteuning is verleend aan de financiële bijdrage Hwidiem voor aansluiting op het
nationale elektriciteitsnet.
Palmolie plantage (2004-2009)
Ondersteuning bij het vergroten van een oliepalm plantage.
Waterleiding in Hwidiem (2003)
Ondersteund door TroTro nam Hwidiem deel aan het EU “Small Towns waterproject”
waardoor er nu een goede drinkwater voorziening in Hwidiem is.
Een nieuwe school voor Kensere (2004)
Nadat er al eerder een kleuterschool in Kensere was gebouwd is ook een lagere school
gebouwd die in een dringende behoefte voorziet.
Twee nieuwe streekscholen in Hwidiem (1996 en 2005)
Ter vervanging van 2 obsolete oude scholen zijn in fases 2 streekscholen in Hwidiem
gebouwd die erg hard nodig waren.
Met zonne-energie schoon drinkwater in Twabidi (2005)
Met behulp van zonne-energie wordt goed drinkwater gepompt naar tanks die op het
hoogste punt van het dorp geplaatst zijn. Vandaar wordt het water naar tappunten geleid.
Drinkwater voorziening Kwabena Gyan (2009)
In navolging van het drinkwater systeem in Twabidi is ook een zelfde waterleidingsysteem in
het dorp Kwabena Gyan aangelegd.
Ahafoman Children’s village, dagopvang voor kleuters (2011)
Assistentie is verleend aan een gepensioneerd Ghanees echtpaar dat een voorschoolse
opvang van kinderen van 2-5 jaar hebben opgericht.
Renovatie Streekschool Hwidiem (2012)
De eerste door TroTro gebouwde streekschool is aangesloten op het waterleidingnet en is
van sanitair voorzien. De vloeren zijn vernieuwd.
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