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      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.

Armoede

Kersttijd in Nederland: topdrukte 
in de winkelcentra. Cadeautjes, 
lekker eten met vrienden. De 
webwinkels hebben moeite om 
alle pakjes op tijd te bezorgen.
In het noorden van Ghana zien de 
kerstdagen er anders uit. “Heb ik 
morgen nog eten, kan ik de kos-
ten van een dokter wel betalen?”

Fragmenten uit ‘t dagelijks leven..
Lees verder.....

Bamboe als wonderplant

Bamboe is in opmars als helden-
plant in de strijd tegen woestijn-
vorming. De mogelijkheden van 
deze boom die eigenlijk een gras 
is, zijn bijna ongelimiteerd.

Onze technisch specialist in Gha-
na, Solomon Owusu Amankwah, 
raakt niet uitgepraat over deze 
geweldige plant. Hij maakt ook u 
enthousiast met zijn verhaal:

Lees verder....

Barbarugo actief op social media

Contacten hebben wij in velerlei 
soorten, van gewone gesprekken, 
telefonisch overleg tot ontmoe-
tingen op seminars etc. 
Tegenwoordig horen daar ook de 
modernere varianten bij: email, 
twitter, facebook, linkedin. Bent 
u handig in deze zaken: kom 
ons een keer helpen. Wij willen 
Barbarugo bij iedereen onder de 
aandacht brengen.

Lees verder....

Dank u wel!

Wij danken u voor de bijdragen
die wij in 2016 van u mochten 
ontvangen. Wij wensen u een 
gelukkig en voorspoedig 2017. 

Wij hopen  dat u de werklozen in 
Ghana niet vergeet. 
Met een beetje startgeld kunnen 
ook zij het nieuwe jaar blij tegemoet 
zien.
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Vervoer van een doodzieke man 
naar de dokter

Nieuwe manier van doneren

Kunt u € 4 per maand missen? 
Met een automatische incasso 
van dat bedrag per maand zou u 
ons erg blij maken. Voor u waar-
schijnlijk een klein bedrag. Maar 
ook hier geldt: vele kleintjes ma-
ken een grote. Voor formulier en 
uitleg:                       Lees verder....

https://ghanakaderhulp.wordpress.com
mailto:ruud.barbarugo%40gmail.com?subject=
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      De verhalen die niet op de eerste bladzijde passen hebben wij hier uitgebreider geplaatst. Veel leesplezier! 

       Armoede 

Veel van de plantages die Barbarugo opzet in het 
noorden van Ghana, liggen bij afgelegen dorpjes. Op 
het eerste gezicht lijken zulke dorpjes heel romantisch, 
zo dicht bij de natuur en bij een vreedzaam eenvoudig 
bestaan. De hutten van gedroogde modder met hun 
schilderachtige rieten of strooien daken blijven een jaar 
of vijf staan; daarna storten ze in. Een nieuwe hut wordt 
er dan naast gezet. Let op: een hut is wat anders dan 
een huis. Het is eigenlijk een kamer. Waar Europeanen 
gangen zouden verwachten, lopen dorpelingen door de 
open ruimte van hun “compound” van de ene kamer 
naar de andere. Voor dit soort huizen heeft de Engelse 
taal het woord “compound”: een samenstel van hutten 
die samen het Afrikaanse equivalent van een woning 
vormen. En waarom zouden de mensen hier gangen 
bouwen? Het is nooit koud op de savanne, ook al klagen 
Ghanezen soms over temperaturen onder de 22 graden 
Celcius. 

Geld speelt een marginale rol in dergelijke dorpjes. 
De mensen eten in beginsel van wat hun akkertjes 
opleveren: mais, cassave en yam (twee knolgewassen 
die zich laten omschrijven als reuzengrote aardappelen), 
pinda’s, tomaten en diverse groene groenten die op 
andijvie en spinazie lijken. Een van de arbeiders die onze 
plantage in Ekumdepe af en toe inhuurt, ging zowat dood 
aan een slangenbeet die hij tijdens het werk tussen de 
bamboe opliep. Hij kon de 100 Cedis (ongeveer 25 euro) 
niet ophoesten die de behandeling met tegengif kost, en 
familie en vrienden waren niet bereid hem het geld te 
lenen. Pas toen ik namens Barbarugo garandeerde dat 
wij de schade van dit bedrijfsongeval zouden vergoeden, 
kwamen ze over de brug. 

Mijn vriend Kampala, bij wie ik logeer als ik in Ekumdepe 
moet overnachten – er is geen hotel of pension – werd 
in oktober ziek en moest twee weken wachten totdat 
ik hem geld kon sturen voor een ziekenhuisopname. 
Denk niet dat hij een vereenzaamde vrijgezel is – hij en 

zijn broers, hun vrouwen en kinderen en kleinkinderen 
vormen een groep van 40 volwassenen in het dorp, maar 
ze waren niet in staat om de paar honderd Cedis op te 
brengen voor het vervoer naar de stad, de opname en 
behandeling in het ziekenhuis en de medicijnen. Totale 
uitgaven voor zijn genezing: iets meer dan 100 euro. 

 

Toen hij ziek was, waren de wegen die Ekumdepe met 
de stadjes in de buurt verbinden, er slechter dan ooit 
aan toe, als gevolg van uitzonderlijk hevige regens in 
september. Auto’s, minibusjes en vrachtwagens konden 
er met geen mogelijkheid overheen. Het openbaar 
vervoer lag stil. Het enige vervoermiddel dat nog in 
staat was om te rijden, was de bromfiets of motor. En 
dat is hoe mijn vriend over 30 kilometer werd vervoerd. 
De wegen naar en in Chumburung zijn trouwens altijd 
in slechte staat. Ze doen denken aan een oefenterrein 
voor militaire tanks. Een reis van 30 kilometer over zulke 
wegen neemt doorgaans meer dan een uur in beslag, 
maar als de auto panne krijgt in een diepe kuil, kunnen 
daar gemakkelijk een of twee uur bij komen. 

Zulke wegen maken het onmogelijk om kwetsbare 
produkten zoals tomaten naar een regionale markt in 
de omgeving te transporteren. Ze kunnen alleen ter 
plaatse worden geconsumeerd en zijn geen goede 
bron van inkomen voor de dorpelingen. Dit is een 
van de redenen waarom Barbarugo de economie van 
dergelijke dorpjes wil versterken. Wij willen nieuwe 
mogelijkheden scheppen voor keuterboeren en werkloze 
landarbeiders om met hun werk geld te verdienen, en 
wel door bamboe te verbouwen. Bamboe laat zich wel    
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over slechte wegen vervoeren en kan worden verkocht 
in de grote steden, of zelfs worden geexporteerd. Op 
deze manier wil Barbarugo de slechte kanten van het 
dorpsleven elimineren en de dorpelingen in staat stellen 
onbekommerd te genieten van hun traditionele cultuur. 

Barbarugo actief op social media

Er zijn mensen die ons mailen en die ons bellen. 
Opvallend is echter het aantal mensen dat met ons 
twittert. Soms lovend, soms kritisch, maar altijd met 
een kernachtige opmerking. Dat is een kunst op zich, 
want je tekst mag maar 140 tekens lang zijn. Wij maken 
bewindslieden en leden van de Tweede Kamer attent 
op ons bamboeproject. We krijgen vaak bemoedigende 
reacties. Helaas geen geld; en dat hebben we toch hard 
nodig. Daarom zouden wij het op prijs stellen dat u ook 
gaat twitteren met mensen die zich in uw kennissenkring 
bevinden en over fondsen beschikken. Hoe meer 
mensen zich voor ons project inzetten, hoe meer druk 
we uitoefenen op fondsbeheerders. Ze moeten tot 
de ontdekking komen dat het geld uit hun fonds bij 
Barbarugo uiterst efficiënt besteed is.

Ook met Facebook zijn we actief. Met telkens andere 
foto’s en teksten probeert onze fondsverwerver de 
aandacht te trekken. Toch lukt het ons (nog) niet om de 
massa te bereiken. Bent u actief op Facebook en heeft 
u ideeën hoe het beter moet, laat het ons weten. We 
besteden er veel tijd aan, maar het effect is te weinig. 
Bovendien willen we meer reacties. Meer discussie. 
Ook in het Engels, zodat wij horen hoe de Ghanezen zelf 
denken over ons werklozenproject.

Ja, we zijn ook actief in LinkedIn. Kom in onze groep. 
www.linkedin.com/groups/12016687 en discusseer mee.

Is bamboe een heldenplant?

Bamboe is in opmars als de heldenplant in de strijd tegen 
woestijnvorming. Bamboe stond onlangs centraal op de 
klimaatconferentie COP22
in Marrakesh, Marokko. 
Aan bamboe wordt een 
grote rol toegekend in 
pogingen om de opwar-
ming van de aarde een 
halt toe te roepen. 
In China en andere landen
van Oost-Azië wordt 
bamboe toegepast in een 
oneindige reeks van indus-
triële producten. Zelfs bij 
de Chinese reataurants in 
Nederland is het een 
bekend ingrediënt. Aan 
bamboe is bovendien veel wetenschappelijk onderzoek 
gewijd. Dat heeft zijn neerslag gekregen in allerhande 
academische, praktische en journalistieke artikelen. 
Kortom, van bamboe weten we – met name de 
Chinezen – heel veel af. Daarom werkt Barbarugo 
nauw samen met de Ghanese vestiging van INBAR, 
het Intergouvernementeel Netwerk voor Bamboe en 
Rattan, dat onder Nederlandse leiding staat en zijn 
hoofdkwartier in China heeft. 
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Nieuwe actie

U stelt ons zelden teleur als wij bij u persoonlijk om een 
bijdrage vragen voor de allerarmste Ghanezen. Daar zijn 
wij u dankbaar voor, want zonder geld bereiken wij niets. 
Toch is het voor ons een zware belasting. De tijd die het 
vergt, gaat ten koste van de tijd die wij nodig hebben 
on het werklozenproject te sturen en tot een succes te 
maken.
Daarom een verzoek aan u: wilt u meewerken aan een 
automatische incasso? Het gaat om een bedrag van 
€4 per maand. Een formulier A gaat hierbij. Vult u dat 
alstublieft in, dan hoeven we u niet er aan te herinneren 
dat het jaar alweer om is. Als u dat binnen 10 dagen 
doet, willen we u belonen met een gratis royale bamboe 
handdoek van 60x120 cm. Dan kunt u daadwerkelijk 
ervaren wat bamboe voor een fantastisch materiaal is. 
Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, vermeld dit 
dan op het formulier bij opmerking. 

Wilt u echter doneren via belastingaftrek, geen 
probleem. Gebruik dan formulier B. Instructies vindt u 
op onze website:  tiny.cc/bamboe onder het hoofdstuk 
kasboek.
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    Hoe realistisch is al dit enthousiasme voor een boom 
die eigenlijk een gras is, een reuzengras welteverstaan? 
Is bamboe werkelijk in staat ontwikkelingslanden 
vooruit te helpen naar een groene economie? Naar een 
milieuvriendelijke welvaart? 

Maar weinig mernsen twijfelen tegenwoordig aan 
de grote potentie die bamboe heeft voor een groene 
economische ontwikkeling, zowel in arme als in rijke 
landen. Ghana is een van de weinige West-Afrikaanse 
landen met een natuurlijke rijkdom aan inheemse 
bamboe. Het vervulde diverse traditionele functies in de 
eeuwenoude rurale samenleving, zoals bijvoorbeeld als 
bouwmateriaal of als omheining. 

Verscheidene nieuwe toepassingen van bamboe in 
Ghana hebben er landelijk de aandacht gevestigd op 
de natuurlijke rijkdom die bamboe is. Solomon Owusu 
Amankwah (Barbarugo’s technisch specialist) en Bernice 
Dapaah (oprichtster en eigenaresse van Ghana Bamboo 
Bikes) presenteerden bijvoorbeeld in september de 
Ghanese bamboefiets aan oud-president John Agyekum 
Kufuor en Nederlands ambassadeur Ron Strikker. De 
ambassadeur omschreef bamboe nadrukkelijk als een 
oplossing voor tal van Ghanese problemen, zoals de 
ontbossing van de savanne in het Noorden, de armoede 
en werkloosheid in grote delen van het land, en zelfs 
de toenemende droogte en verwante klimatologische 
veranderingen. Ron Strikker verwacht van bamboe een 
grote bijdrage aan de Ghanese economie. 

Aan deze bijdrage 
wordt al gewerkt. 
Verwacht wordt dat 
de behoefte van 
overheidsinstanties, 
stichtingen en 
commerciële 
plantages aan 
bruikbare bamboe 
binnen afzienbare 
tijd zo zal groeien 
dat de plantjes niet 

aan te slepen zijn. 
Momenteel wordt ruim 90% van de kiemplantjes uit 
Indonesië ingevoerd. Hierin ligt een grote uitdaging voor 
kwekers en weefseltechnici (en hun financiers) om op 
grote schaal te investeren in bamboekwekerijen. 

Barbarugo heeft het voortouw al genomen op dit gebied. 
Voorzover bekend is Barbarugo de enige organisatie met 
een eigen bamboekwekerij in Ghana, en er zijn maar 
weinig bamboeplantages buiten die van Barbarugo. 
Vanaf 2017 zal Barbarugo de leiding kunnen nemen 
over de Ghanese productie van jonge namboeplantjes 
in Ghana. Voorwaarde daarvoor is wel dat Barbarugo 
voldoende geld ter beschikking krijgt, en bredere steun 
van overheid en bedrijfsleven. 

Solomon Owusu Amankwah, een jonge en dynamische 
wetenschapper, die onder andere werkt voor Barbarugo, 
is altijd al een welsprekend pleitbezorger voor 
industrialisatie op basis van bamboe geweest, en dat is 
hij nu meer dan ooit. Hij is ervan overtuigd dat hij, mits 
voorzien van het juiste gereedschap, nieuwe wegen 
kan wijzen voor de toepassing van bamboe. Bamboe 
kan het alpha en het omega van een gezonde groene 
economische ontwikkeling zijn, stelt hij. 

Vereist daarvoor is dat degenen die over de financiële, 
juridische en technische middelen en know-how 
beschikken, de handen ineen slaan om de noodzakelijke 
hulpbronnen aan te wenden om een prachtig 
millenniumdoel te bereiken, namelijk een volledig 
groene planeet! 

Zie onze website : www.ghanakaderhulp.wordpress.com
Of stuur een mailtje naar Ruud.Barbarugo@gmail.com , 
Menno.Barbarugo@yahoo.com of Solomon.Barbarugo@
yahoo.co.uk . 
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