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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.

Terugblik 1e helft 2017

Hoe is het in de afgelopen maan-
den gegaan met de donaties, met 
de opbrengsten uit de verkoop 
van kleine bamboeplantjes?
En waar is dat geld aan besteed?

Lees het succesverhaal van 
“water voor de boeren”, hoe een 
waterpomp een heel dorp voor-
uitgang gaat bieden.

Lees verder.....

Ook in NL: nieuwe medewerker

Op eigen initiatief heeft zich bij 
ons aangemeld mevrouw May 
Maison. 
Ofschoon zij sinds 1999 in Neder-
land woont, wil ze graag iets be-
tekenen voor haar geboorteland 
Ghana. Dat doet ze nu samen met 
Barbarugo. 

Lees verder.....

Gouddelvers

Ghana heette vroeger Goudkust. 
Al honderden jaren wordt er 
legaal en illegaal overal in het 
land naar goud gezocht. Ook 
kinderen worden aan het werk 
gezet. De nieuwe president van 
Ghana, nana Addo Akufo, treedt 
hard op tegen de wantoestanden. 
Alle illegale goudwinterreinen zijn 
sinds maart tot verboden gebied 
verklaard.

Lees verder.....

Ghanese kunst te koop

Heeft u interesse in originele Gha-
nese beeldjes? Een goede relatie, 
senior kunstverzamelaar, heeft 
drie beeldjes aangeboden aan 
onze Stichting. Zie hiernaast een 
van deze stukken. 
De hoogste bieder wordt de ei-
genaar. Uiteraard is de opbrengst 
helemaal voor het goede doel: 
Barbarugo.

Lees verder.....
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Wij breiden uit

Het is niet makkelijk om met een 
bestuur vanuit Nederland een or-
ganisatie in Ghana aan te sturen. 
Wij zijn daarom erg blij dat we, 
naast ons in Ghana woonach-
tige bestuurslid nu een officiële, 
complete NGO ter plekke hebben. 
En deze Ghanezen zijn allemaal 
vrijwilligers!

Lees verder.....

Internationale School denkt mee

Leerlingen van de hoogste klas 
van de Internationale School 
Eindhoven kregen als opdracht 
om voor het vak Marketing en 
Bedrijfskunde een fictief bedrijf 
op te zetten, met bamboe als 
basismateriaal. 
Het leverde verrassende en vaak 
originele ideeën op.

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! 

       Terugblik 1e helft 2017

Dit halfjaar ontvingen we helaas minder aan donaties 
dan eerdere jaren. Maar gelukkig werd dit lagere 
bedrag gecompenseerd door een mooie bijdrage van de 
Vastenactie, een inzameling van de katholieke kerken in 
Nederland. Ook verkoop van jonge plantjes aan buurland 
Togo en aan de fietsenfabriek Ghana Bamboo Bicycles 
zorgden voor inkomsten. 
Een deel van dit geld is uitgegeven aan onderhoud van 
de kwekerij en de plantages. Ook al krijgen de werkers 
per dag maar een klein bedrag, zonder onderhoud zal het 
niet gaan.

Maar we zijn erg blij dat we met het geld in één dorpje 
een belangrijk probleem kunnen gaan oplossen: WATER.
Het noorden van het land Ghana wordt geteisterd door 
droogte. Jaar in jaar uit valt er minder regen dan het land 
nodig heeft. In het droge seizoen stuift Saharazand over 
de velden, door de straten en zelfs in de huizen. Voor de 
boeren betekent dat, dat het steeds moeilijker wordt om 
water te vinden voor hun landbouw. Het weinige water 
dat er is, gaat naar de mensen, niet naar de gewassen. 
Toch is er eigenlijk nog water genoeg. Onder de grond. 
Geef een boer een pomp en hij kan zijn gewassen 
voldoende water geven. Maar hier slaat de armoede toe. 
Boeren in noord-Ghana hebben geen geld om een pomp 
te kopen. En daardoor zijn hun oogsten schamel en hun 
inkomsten gering. En volgend jaar zal er dus weer geen 
geld zijn om een pomp te kopen. Armoede is rond als 
een vicieuze cirkel.

Zó werd tot nu toe het water aangevoerd........

Stichting Barbarugo is al enkele jaren werkzaam in 
het gebied. Om het stuiven van Saharazand tegen te 
gaan worden nabij de boerenakkers bamboeplantages 
aangelegd. Bamboe wortelt diep en groeit boomhoog 
op. De diepe wortels zuigen water omhoog en de hoge 
bomen houden de Saharastormen tegen. Waar bomen 
en bamboe staan, valt meer regen. Zo wil Barbarugo het 

proces van verdroging in noord-Ghana stopzetten. 

Maar ook jonge bamboe heeft water nodig. De kleine 
baby-plantjes hebben immers nog geen diepe wortels. 
Als er in de verre omtrek geen water meer te halen is, 
wordt ook bamboe te duur om te verbouwen. Daarom 
gaat Barbarugo bij het dorpje Tichelli een pomp plaatsen. 
Daarvan profiteert niet alleen de bamboe, maar ook de 
andere akkers en zelfs het vee in de omgeving. 

......en zo kan het binnenkort in Tichelli, vlak bij Tamale !

De vicieuze cirkel van armoede door watergebrek gaat 
Barbarugo dus doorbreken. Niet meer duur water van 
verder weg naar de plantage dragen, maar met een 
handbediende pomp ter plekke omhoog pompen. In een 
volgende nieuwsbrief hopen we u de foto’s hiervan te 
kunnen laten zien.

Nieuwe medewerker

Op eigen initiatief heeft zich bij ons aangemeld 
mevrouw May Maison. Ofschoon zij sinds 1999 in 
Nederland woont, wil ze graag iets betekenen voor haar 
geboorteland. Dat doet ze nu samen met Barbarugo. 
May heeft een vierjarige opleiding genoten aan de 
universiteit van Kumasi. In 
Nederland heeft zij zich verder 
ontwikkeld aan de universiteit
van Tilburg en Leiden. Zij heeft 
contacten met de regering in 
Ghana en met internationale 
hulporganisaties. Zij zal probe-
ren de Nederlandse Ghanezen 
meer te betrekken bij ons werk-
lozenproject in Noord-Ghana. 
Dat is geen gemakkelijke taak, 
maar zij is goed op de hoogte 
van allerlei locale Ghanese situ-
aties. We zien May als een 
goede aanwinst. 
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      De verhalen die niet op de eerste bladzijde passen hebben wij hier uitgebreider geplaatst. Veel leesplezier! 

       Wij breiden uit

Overheden, subsidieverstrekkers en andere fondsen 
doen het liefst zaken met officieel erkende organisaties 
die een eigen vestiging ter plekke hebben. Daarom 
hebben wij een NGO opgericht.  Dit is een niet-
gouvernementele organisatie.  We staan niet onder een 
overheid, maar staan wel geregistreerd bij de Ghanese 
overheid. Wij hopen daardoor beter gehoord te worden 
door de overheden en ons doel sneller te bereiken. 
BarbarugoGhana NGO is opgericht op 12 februari van 
dit jaar. De voorzitter is nana Barima Asamoah Kofi IV. U 
weet, hij is ook bestuurslid van de stichting Barbarugo. 
Hij woont in Amsterdam, maar alle andere bestuursleden 
wonen in Ghana.
De overige bestuursleden zijn:
Mr. Jeffrey Baa-Poku PhD, secretaris
Madam Victoria Adjaidoo, penningmeester
Madam Ruby Bentsi Adwaidoo MBsc, lid externe relaties.
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Zij hebben veelal 
hoge maatschappelijke functies. Wij vertrouwen erop 
dat dit bestuur binnenkort zodanig is ingewerkt, dat 
daardoor Menno Wolters, ons bestuurslid en coördinator 
in Ghana, minder zwaar belast wordt. 
We zijn erg blij dat we deze mensen bereid hebben 
gevonden mee te werken. 

Illegale gouddelvers

Ghana heette vroeger Goudkust. Al honderden jaren 
wordt er legaal en illegaal overal in het land naar goud 
gezocht. Goud delven verruïneert het landschap. Bomen 
worden omgehakt. Er worden diepe kuilen gegraven. 
Rivierbeddingen worden omgelegd omdat bij de goud-
winning veel water nodig is. Maar wat erger is, is dat er 
giftige chemicaliën nodig zijn om het goud van de grond 
te scheiden. Deze toxische stoffen komen in het rivierwa-
ter. Vissen – voedsel ! - worden hierdoor vergiftigd. 

Ook kinderen worden 
aan het werk gezet. 
De nieuwe president 
van Ghana, nana Addo 
Akufo, treedt hard op 
tegen deze wantoe-
standen. Alle illegale goudwinterreinen zijn sinds maart 
tot verboden gebied verklaard. 
Zie https://www.youtube.com/watch?v=gln20eFiWLE

Barbarugo heeft aangeboden de verwoeste, kale velden 
te beplanten met bamboe. Maar om het land weer be-
gaanbaar te maken, hebben we zware machines nodig. 
De vraag is, wie dat gaat betalen.

Internationale School denkt mee

Leerlingen van de hoogste klas van de Internationale 
School Eindhoven kregen als opdracht om voor het vak 
Marketing en Bedrijfskunde een fictief bedrijf op te 
zetten, waarbij bamboe verwerkt werd. 
De school vroeg ons advies. In groepjes van 3 werden 
er 8 werkstukken afgeleverd. Op 22 juni moesten 
de studenten hun scriptie verdedigen tegenover 
een examencommissie waarin ook Barbarugo 
vertegenwoordigd was.
Opmerkelijk hoe sommigen diep en origineel op 
de materie zijn ingegaan. Bijvoorbeeld een fabriek 
van meubels naar persoonlijke voorkeur. En dat 
vergeleken met massaproducten zoals van Ikea 
e.d. Een andere groep bracht de milieuvriendelijke 
productie van skateboards. Iets slordiger was de 
papierfabriek. Daar tegenover waren de ontwerpers 
van gezondheidsmiddelen zo fanatiek dat ze 
prototypen uitprobeerden op hun eigen lichaam: het 
bamboeproduct was zo bijzonder dat hun nagels mooi en 
sterk werden. Een ander maakte thee en weer een ander 
bier. Helaas, het was fictief, we konden het niet proeven. 
Maar hun vergelijking met bestaande merken maakte 
hun scriptie zeer lezenswaard.
Mocht u interesse hebben in Ghana een fabriek(je) op 
te richten, de werkstukken van het ISE kunnen u op weg 
helpen.  
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Originele Ghanese kunst te koop

Een goede relatie, senior kunstverzamelaar, heeft ons 
3 beeldjes aangeboden. De hoogste bieder wordt de 
eigenaar. Opbrengst voor het goede doel: Barbarugo. 
Minimum prijs € 25 per stuk. Het masker (zie blz 1) is van 
ebbenhout, hoogte 25cm. Man is 39 cm. Vrouw is 36 cm. 
Mail uw bod aan ruud.barbarugo@gmail.com.

http://www.youtube.com/watch?v=gln20eFiWLE
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