
                1

      Stichting Barbarugo bouwt bamboeplantages in Ghana. Daarmee helpt zij de lokale bevolking inkomsten te 
genereren, boskap en erosie tegen te gaan en een duurzame grondstof te produceren met een grote afzetmarkt.

Nieuwe plantages

In 9 dorpen zijn we afgelopen jaar 
11 plantages rijker geworden. 
Het was hard werken. Er zijn vele 
boomstronken verwijderd, kui-
len gegraven en bamboeplantjes 
geplant. Water geven gaat nu nog 
op een promitieve manier: via 
een “levende waterleiding”. Gaat 
het lukken om in het voorjaar 
geld voor echte waterpompen 
bijeen te krijgen?

Lees verder.....

André Kuipers helpt mee

Niet alleen in de ruimte, ook in 
Ghana weet ruimtevaarder André 
Kuipers de weg. Welke internatio-
nale organisaties zijn daar actief? 
Dankzij hem zijn 
we in contact met 
De Natuurverdub-
belaars, die zich 
inzetten voor meer 
biodiversiteit. En 
wie weet, kennen 
zij ook de weg naar fondsen....

Bamboe voorkomt aardverschui-
vingen

De reputatie van Barbarugo als 
bamboespecialist groeit. Zelfs het 
buurland Togo wil gebruik maken 
van onze kennis en ervaring. Togo 
heeft last van aardverschuivin-
gen. Akkers met mais en granen 
verdwijnen soms zomaar in de 
afgrond. Bamboe kan met z’n fijn-
mazige wortels de grond vasthou-
den. Als de proef van dit moment 
slaagt.......                 Lees verder.....

Help ons en doneer op rekening 
NL05RABO 0174 9693 41 voor de 
aanschaf van:
10 bamboeplantjes € 20
1 kruiwagen € 50
1 maand arbeid € 100
handbediende waterpomp € 250

U draagt bij aan werkgelegenheid 
en inkomsten voor de Ghanezen.

Menno omhelst door koning van 
Chumburung - uit Menno”s dagboek

“Op 20 juni heb ik een bezoek ge-
bracht aan de koning van dit afge-
legen koninkrijkje. In een officiële 
ceremonie werd ons uiteindelijk 
van harte toestemming verleend 
om bamboe te verbouwen en 
kreeg ik een warme omhelzing 
van de koning. Na het offeren van 
een schaap viel de eerste regen. 
De goden waren tevreden?”

Lees verder....

Barbarugo in

Op 23 augustus heeft er een 
prachtig artikel in de Volkskrant 
gestaan over Bamboe als won-
derplant in Afrika. Onze stichting 
kwam uitgebreid aan bod, evenals 
de vele toepassingen van bam-
boe. We kregen ook heel enthou-
siaste reacties van mensen die 
ons willen helpen.

Lees verder....

Van de voorzitter

Het werd ons te veel. Met een 
bestuur van 4 man 100.000 werk-
lozen aan het werk willen zetten, 
dat gaat echt niet. Gelukkig heb-
ben we er nu 2 mensen bij.
Ook in Ghana moet uitgebreid 
worden. Door het succes van onze 
kwekerij in Ghana wordt de werk-
druk voor ons in Ghana wonende 
bestuurslid Menno Wolters bijna 
te groot.

Lees verder....

Barbarugo - Nessersluis 18d - 3646 AD Waverveen - KvK 56594119 -  https://ghanakaderhulp.wordpress.com
email: ruud.barbarugo@gmail.com - doneer op bankrekening NL05RABO 0174 9693 41

Barbarugo nieuwsbrief nummer 6, oktober 2016

https://ghanakaderhulp.wordpress.com
mailto:ruud.barbarugo%40gmail.com?subject=


    2
      Stichting Barbarugo bouwt bamboeplantages in Ghana. Daarmee helpt zij de lokale bevolking inkomsten te 

genereren, boskap en erosie tegen te gaan en een duurzame grondstof te produceren met een grote afzetmarkt.

Barbarugo nieuwsbrief nummer 6, oktober 2016

.

      De verhalen die niet op de eerste bladzijde passen hebben wij hier uitgebreider geplaatst. Veel leesplezier! 

Nieuwe plantages

     Vorig jaar zijn we begonnen met de aanleg van 11 
plantages in 9 dorpen. Dan begin je met verwijderen 
van boomstronken, olifantengras en ander onkruid. 
Vervolgens wordt om de vijf meter een kuil gegra-
ven en opgevuld met mest en compost. In het begin 
van het recente regenseizoen werden de bamboe-
plantjes van onze kwekerij naar de plantages ge-
bracht. In de eerste week na het planten moeten de 
planten extra water hebben. Dit gaat op een primi-
tieve arbeidsintensieve manier. 

We hadden wat problemen, want veel Ghanezen 
zijn niet gewend om vooruit te denken. Krijgt hij niet 
de opdracht om water te geven, of komt het beloof-
de geld te laat, dan laat hij de planten rustig dood-
gaan. We hebben goed gemotiveerde planters, maar 
ook planters waar geld het enige motief is. Dat moet 
je kunnen begrijpen, want de armoede is groot en 
er is niet altijd te eten.

De watervoorziening moet dus beter en economi-
scher. Middels de Vastenactie hopen we volgend 
voorjaar elf handbediende waterpompen te kunnen 
aanschaffen. We kunnen dan de plantages die nu 
1 ha groot zijn, uitbreiden met nog eens 1 of  2 ha, 
of nog meer als er voldoende geld is. De pompen 
hoeven maar een paar maanden gebruikt te worden 
voor de bamboe. Dat komt goed uit voor de lokale 
bevolking, want dan kunnen ze daarna op hun kost-
tuintje wat voedsel verbouwen (en de plantjes daar 
water geven!). Hebben ze meer eten, dan hebben ze 
ook wat meer energie om te werken.

Bamboe voorkomt aardverschuivingen

De reputatie van Barbarugo als bamboespecialist 
groeit. Zelfs het buurland Togo wil gebruik maken 
van onze kennis en ervaring. Togo heeft last van 
aardverschuivingen. Akkers met mais en granen 
verdwijnen soms zomaar in de afgrond. De lokale 
overheid heeft met ons contact gezocht. Zij wa-
ren zeer verrast dat wij een bamboesoort kweken 
die speciaal daarvoor geschikt is. Het is de specie 
Bambusa blumeana; deze heeft een fijnverdeeld 
wortelgestel en houdt de grond goed vast. Aardver-
schuivingen worden vaak veroorzaakt door hevige 
regenval. Zware bomen worden meegesleurd, maar 
bamboe is licht.De meeste bamboesoorten kunnen 
er niet tegen dat hun wortels in natte grond staan. 
Juist de B.Blumeana is een van de weinige soorten 
die niet doodgaan als ze een weekje natte voeten 
hebben. Er is nog een andere soort dat goed tegen 
aardverchuiving kan. Dat is de Phyllostachus pu-
benscens. Dit is een woekeraar. Hun wortels leggen 
grote afstanden af en overal schieten jonge stekken 
uit de grond. Een ideale plant dus om de grond vast 
te houden, maar heel slecht te beheersen. In Europa 
is er een verwante bamboe die een slechte reputa-
tie heeft, omdat die verder groeit in de tuin van je 
buurman.

In Togo hebben we nu als experiment langs een 
rivierbedding enkele honderden bamboes geplant 
van diverse soorten. Het is de bedoeling dat we 
volgend jaar de grond langs een 100 km lange rivier 
beschermen tegen verschuiving. Het project wordt 
betaald door de overheid; zie de foto op blz. 1. Hier 
boven zie je mannen en ook vrouwen kuilen graven 
om de bamboe te kunnen planten. Het transport 
van de auto naar de plaats van bestemming gaat per 
vrouwenhoofd (zie foto blz.4). 
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danen zich het vlees goed smaken. 

Het geofferde schaap is met onmiddellijk gevolg 
door de goden aanvaard. Een uur later viel een 
zachte regenbui - de eerste regen van het jaar - en 
in de avonduren barstte een stortbui los. 

In Najiro zelf staan geen kerken of moskeeën en de 
inwoners zijn overwegend aanhangers van de tradi-
tionele godsdienst van Chumburung. De dankbaar-
heid die de goden voor het offer getoond hebben, 
zal hen gesterkt hebben in hun religieuze overtui-
ging en hen veel sympathie voor ons bamboeproject 
hebben bijgebracht. Maar ook de christelijke inwo-
ners van andere dorpen waren onder de indruk van 
de welwillende regen waarmee God onze bamboe-
plannen zegende.

Uit het dagboek van Menno

Op maandag 20 juni 2016 heb ik een kort bezoek 
gebracht aan de koning van Chumburung in zijn 
paleisje in het dorp Najiro. Chumburung is een van 
de meest afgelegen koninkrijkjes van Ghana. Het is 
zo onbekend dat het niet op de dynamische kaart 
van Maplandia staat en de dorpen fout of naamloos 
worden aangeduid. We hebben er een bamboeplan-
tage (in het stadje Ekumdepe) en we richten er nog 
twee op (in de hoofdplaats Najiro en in het dorp 
Bankamba).

Het bezoek aan de koning had tot doel formeel ken-
nis te maken en toestemming (de koning is land-
eigenaar of officieel landbeheerder van vrijwel al 
het land) te vragen voor het stimuleren van de bam-
boeteelt. Die toestemming is van harte verleend. 
Dat was al lang duidelijk, want de in Najiro op te 
richten plantage komt op eigen grond van de koning 
te liggen. De vader en voorganger van de koning (die 
zich heeft gepensioneerd als koning, maar nog wel 
het opperpriesterschap uitoefent) beloonde mij met 
een warme omhelzing.

Een tweede doel van het bezoek was de rituelen te 
houden die de gunst van de goden voor onze plan-
tages moesten afsmeken. Lokale inwoners hebben 
een brandstapeltje van takken gebouwd, en ver-
volgens is een mannelijk schaap geslacht en gevild. 
De schaapskop is op het vuur gelegd en geroosterd 
en daarna de rest van het vlees. Terwijl de goden 
de geur van de offerdieren krijgen, laten de onder-

Het artikel in de Volkskrant

De krant van 23 september bevatte een groot artikel 
over bamboe. Het verwees ook naar onze stichting. 
We kregen hierop verscheidene enthousiaste reac-
ties van mensen die bereid zijn wat voor Barbarugo 
te willen doen. En niet zo weinig ook! 
Zo is er een Nederlandse ondernemer die bereid 
is naar Ghana te gaan om daar samen met een 
Ghanese ondernemer een grote pelletfabriek op te 
richten. De Ghanees is samen met ons daar al een 
jaar mee bezig, maar er moet meer vaart in. Het 
zou fantastisch zijn als het nu echt gaat lukken, want 
over een jaar vindt de eerste bamboe-oogst plaats. 
Die bamboe moet geld opbrengen. Leveren aan een 
pelletfabriek is mooi voor de continuïteit van ons 
project. 
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En dan is er een business-school waar de studenten 
zullen proberen een oplossing uit te werken voor 
allerlei juridische en organisatorische zorgen die wij 
hebben. Daar zitten heel leuke opdrachtjes bij. 

Zo zijn er nog meer mensen, waarvan je op het 
eerste gezicht denkt: hoe kunnen we hun kwali-
teiten zinvol inzetten? Maar ze zullen wel zorgen 
dat er een frisse wind blijft waaien in onze organi-
satie. Tenslotte is Barbarugo uniek op het gebied 
van werkloosheidsbestrijding. Dan is het goed dat 
je kunt samenwerken met mensen met wie je kan 
brainstormen en die een gedeelte van onze taak 
kunnen overnemen.
Voor de volledige tekst van het Volkskrant-artikel: 
klik hier: https://ghanakaderhulp.wordpress.com/
nieuws-1/

Barbarugo goed te laten functioneren. We hebben 
een lijst van onderwerpen waarmee zij bezig kunnen 
zijn. Zie tiny.cc/bamboe/vacatures.
Daarom hebben wij tientallen redacteurs van lan-
delijke bladen benaderd in de hoop dat zij iets over 
ons project zouden willen schrijven. Ondanks dat 
iedereen onder de indruk komt van wat wij in Ghana 
en sinds kort ook in Togo presteren, heeft slechts 
één redacteur aandacht aan ons project geschon-
ken. Het staat in de Volkskrant (zie hiernaast voor de 
link) en in het Nederlands Dagblad.

Ruud Goedknegt

Help ons en doneer!

Help ons door deze nieuwsbrief door te sturen aan 
vrienden en bekenden, en doneer op bankrekening 
NL05RABO 0174 9693 41 ten name van Barbarugo, 
Waverveen.
   Barbarugo is erkend als ANBI- 
   stichting, waardoor uw gift   
   extra gunstig aftrekbaar is   
   voor de belasting.

                        Dank u wel!!!

Van de voorzitter

Het werd ons te veel. Met een bestuur van vier man 
100.000 werklozen aan het werk te willen zetten, 
dat gaat echt niet. Gelukkig hebben we in deze pe-
riode er twee bestuursleden bij gekregen. Behalve 
ondergetekende, Menno Wolters, Barima Asamoah 
Kofi IV en Jan Compier zijn nu toegetreden Joep 
Meester als secretaris en Agnes Blokker als penning-
meester. Daarnaast blijft Jim van Dijk als fondswer-
ver actief.

Dankzij het succes van onze eigen kwekerij en 
daardoor het kunnen leveren van van steeds meer 
bamboeplantjes aan de plantages, wordt de druk op 
ons in Ghana wonende bestuurslid Menno Wolters 
bovenmenselijk groot. In overleg met de Nederland-
se ambassade, met de Ghanees-Nederlandse kamer 
van koophandel en met organisaties als PUM pro-
beert Joep Meester de druk op hem te verlichten. 
Hij is bezig de basis te leggen voor een bamboe-co-
operatie, mogelijk via een NGO (non-governmental 
organisation). 

Kent u mensen die ons hiermee kunnen adviseren, 
dan wel effectief hun tijd hieraan besteden, laat ons 
dit weten. Er komt namelijk heel wat bij kijken om 

Wilt u eens zien hoe het op een plantage in z’n 
werk gaat? In een video van 3,5 min. krijgt u een 
indruk daarvan. Klik hier: https://drive.google.
com/file/d/0Bxhpo02b1H9WUENUaDFBbUZYdlU/
view?pref=2&pli=1
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