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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.

Dank aan alle gulle gevers 

voor uw bijdragen. 
Het was meer dan vorig jaar! 
Speciaal danken we de kerken die 
de opbrengst van hun 40-dagen-
actie vrijwel geheel aan Barba-
rugo schonken. 
En onze fondsenwerver Jim van 
Dijk wist verscheidene bedrijven 
over te halen tot een stevige 
donatie. 
  Lees verder....

Ghana - Afrikaanse Goudkust:
niet allemaal goud wat er blinkt.

Hoewel de overheid het bij wet 
verboden heeft, proberen arme 
Ghanezen illegaal nog wat goud 
te vinden. Dat handwerk heeft 
grote negatieve effecten: stukken 
bos verdwijnen, waterstroompjes 
worden vervuild door gebruik van 
kwik. De beperkte economische 
voordelen – soms een kruimeltje 
goud – wegen niet op tegen alle 
schade.                       Lees verder....

Een lekker vers blaadje groen

In Noord-Ghana, de streek rond 
de stad Tamale, zwerven herders 
met hun kuddes vee rond. Onze 
bamboeplantages liggen daar aan 
de buitenkant van kleine dorpjes. 
Bij Gupanarigu en Kumbungu zijn 
dit jaar honderden kleine plant-
jes uitgezet. Bescherming tegen 
vraatzuchtig vee door plaatsing 
van een gaasomheining was hier 
noodzakelijk.

Lees verder....

Overtollig gereedschap gevraagd

Heeft u recent uw schuur eens 
flink opgeruimd?  
Het huis van een overleden fami-
lielid moeten leegmaken? 
Door te gaan samenwonen nu al-
lerlei gereedschap dubbel? 

Geef ons uw zagen, boren, 
schuurmachines, aggregaten. Wij 
laten ze in orde maken en zenden 
ze naar Ghana.

Barbarugo - Nessersluis 18d - 3646 AD Waverveen - KvK 56594119 -  www.barbarugo.org
email: ruud.barbarugo@gmail.com - doneer op bankrekening NL05RABO 0174 9693 41
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Moeten wij ons laten erkennen?

Veel organisaties vinden dat je je 
als goede-doelen-stichting door 
hen moet laten erkennen. Dat 
kost geld. Wij hebben er moeite 
mee dat uw geld voor een ge-
deelte wordt besteed aan zo’n 
erkenning. 
Barbarugo heeft wèl van de Be-
lastingdienst de ANBI-erkenning, 
handig als u uw gift van de belas-
ting wil aftrekken.

Uw donatie, groot of klein, is 
meer dan welkom. 
Zie het formulier op bladzijde 5.

Het graven van een waterputStekjes in onze kwekerij

Bamboeplanten van 5 jaar oud

http://www.barbarugo.org
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! 

          Ghana aan de Afrikaanse Goudkust:
          het is niet allemaal goud wat er blinkt !

Opgeborgen in diepe lades van overheidsinstellin-
gen in Ghana liggen de wetteksten die de illegale, 
particuliere gouddelving zouden moeten bestrijden. 
Maar de uitvoering ervan krijgt tegenwerking. 
De illegale mijnbouw heet daar “galamsey”: gather 
them and sell. De werkers kunnen maar tot een 
beperkte diepte graven, alles met de hand, in tegen-
stelling tot de grotere commerciële mijnbouwbedrij-
ven. Dat handwerk heeft grote negatieve effecten: 
enorme stukken bos verdwijnen, waterstroompjes 
worden vervuild doordat er kwik wordt gebruikt. De 
beperkte economische voordelen – soms een heel 
klein beetje goud – wegen niet op tegen alle schade.
De politiek kon zich niet langer afzijdig houden en 
kwam in 2003 met een verbod.  
Die papierwinkel was het makkelijkste deel van de 
aanpak van het probleem. Maar hoe herstellen we 
in de praktijk de enorme schade aan land en water?

Deskundigen van Barbarugo geloven dat bamboe 
een veelbelovende oplossing biedt voor het terug-
winnen en herstellen van de productiviteit van de 
aangetaste gronden. Zij is hiermee begonnen op een 
van de meest vervuilde plaatsen, in Bekwai-Pepe-
dan. In deze kleine nederzetting in de Ashanti-regio 
was landbouw altijd belangrijk. De illegale mijnbouw 
trok een aanzienlijk aantal jonge gelukzoekers, voor-
namelijk mannen.  De vruchtbare bovenlaag van 
de grond in dit gebied werd door de gouddelving 
vergiftigd en deels opgezogen. (zie foto).

Dergelijke illegale mijnbouw wordt bij voorkeur in de 
buurt van een riviertje gedaan. In Pepedan ligt aan 
de rivier de Dankrang een dergelijk stuk land. Ernstig 
beschadigd, een golvend en ruw land, bezaaid met 
ondiepe mijngroeven. 

Barbarugo Ghana heeft  aan de lokale chiefs aange-
boden om daar bamboesoorten te planten waarvan 
bekend is dat ze de beste fyto-remediale eigen-
schappen hebben. (= planten herstellen de balans)

Barbarugo heeft als partner de initiële financiële 
en technische last op zich genomen; lokale arbeids-
krachten worden ingezet bij de voorbereiding, 
Barbarugo voorziet in plantmateriaal en de heer 
Solomon Owusu Amankwaah, bamboespecialist 
van Barbarugo, levert de technische ondersteuning. 
Meer dan 3000 zaailingen van Bambusa Angustifolia 
en Bambusa Balcooa zijn in juni en juli geplant. We 
hopen dat dit project de komende 5 jaar al enkele 
sociaal-economische voordelen zal gaan bieden. De 
volwassen bamboe (5+ jaar) geeft 50 jaar lang ieder 
jaar opnieuw een aantal bamboestammen. Het is de 
bedoeling dat deze plantage zal inspireren tot het 
opzetten van een lokale produktie van bamboe-arti-
kelen, waarmee in een duurzaam levensonderhoud 
van de lokale gemeenschap kan worden voorzien. 

(tekst vrij vertaald naar een artikel
van Solomon Owusu Amankwaah)

Dank

Dank aan alle gulle gevers voor uw bijdrage. Het was 
meer dan vorig jaar! Speciaal danken we de kerken 
die de opbrengst van hun 40-dagen actie vrijwel 
geheel aan Barbarugo schonken. Er waren kerken 
die niet volstonden met de jaarlijkse collecte, maar 
door bingo-, kaartavonden en puzzeltochten extra 
geld wisten te incasseren. 
Onze fondsenwerver Jim van Dijk wist verscheidene 
bedrijven over te halen tot een stevige donatie. Ook 
hier: dank voor uw bijdrage! Blijf alstublieft geven 
want er is in Ghana nog heel veel armoe. Wij zijn 
vrijwel de enigen die zich daarom bekommeren.
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      De verhalen die niet op de eerste bladzijde passen hebben wij hier uitgebreider geplaatst. Veel leesplezier! 

        Flinke uitbreidingen

Voor een cluster van 5 plantages bij kleine dorpen in 
de buurt van Tamale  -  Dikpen, Gupanarigu, Kpali-
kori, Kumbungu en Tichelli - is voldoende braaklig-
gende grond beschikbaar gesteld voor uitbreiding 
met enkele hectares. Om die uitbreidingen dit jaar 
en volgend jaar te kunnen realiseren is recent bij 
verschillende stichtingen en (familie)fondsen een 
bijdrage gevraagd. 
We zijn zeer verheugd dat vele daarvan gereageerd 
hebben. Tot op heden is in totaal meer geld binnen-
gekomen dan voor het project was begroot. Dat 
betekent dat we de plantages nog verder kunnen 
uitbreiden dan oorspronkelijke gepland. 

De stichtingen en fondsen die dit mogelijk hebben 
gemaakt zijn (in alfabetische volgorde):
ASN Foundation, Emmaus Stichting Bilthoven, Fami-
liefonds Wierda Baas, De Kootje Fundatiën, Stichting 
Mebi, Stichting Mundo Crastino Meliori, Stichting 
Response Africa, Stichting Van Helden Tucker, Ten 
Brinke Foundation en Tiny en Anny van Doorne 
Fonds.
Alle goede gevers krijgen eind van dit jaar van ons 
een verslag van de werkzaamheden.

The green wall

Een muur van groen dwars door twintig landen in 
Noord-Afrika moet 100 miljoen hectare woestijn op 
het continent opnieuw groen en vruchtbaar maken. 
Bovendien zal de groene muur 250 miljoen ton CO2 
opslaan tegen 2030.
De machtige Saharawoestijn verslindt jaar na jaar 
meer vruchtbare grond. Reusachtige stukken land 
zijn gedegradeerd tot woestijn, waar leven noch in-
komsten meer mogelijk zijn en hele samenlevingen 
gedwongen worden tot armoede.
Het in cultuur brengen van de grond en kuilen 
graven en voorzien van aarde en mest is een ar-
beidsintensief karwei. Barbarugo organiseert dit als 
een werklozen-project. Donateurs brengen het geld 
bijeen. Het zou mooi zijn als er voor dit doel fondsen 
beschikbaar komen, Het doel is immers om gelei-
delijk aan een gebied van 200 x 100 km te voorzien 
van bamboe, waardoor de miljoen werklozen in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien.

Een lekker vers blaadje groen

In Noord-Ghana, de streek 
rond de stad Tamale, zwerven herders met 
hun kuddes vee rond. Onze 
bamboeplantages liggen daar 
aan de buitenkant van de 
kleine dorpjes. Bij Gupanarigu 
en Kumbungu zijn dit jaar 
honderden kleine plantjes 
uitgezet. Bescherming tegen 
vraatzuchtig vee door

....eerst kuilen graven voor de palen

grote rollen gaas.......   goed vast zetten om de palen

plaatsing van een gaasomheining was hier noodza-
kelijk.
De omheining wordt binnen een paar jaar ver-
vangen door een haag van een bamboesoort met 
stekels: die natuurlijke omheining zal het vee buiten 
houden. En het voordeel: de metalen omheining 
kan weer opnieuw gebruikt worden bij een uitbrei-
ding van de bamboeplantage.
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      De verhalen die niet op de eerste bladzijde passen hebben wij hier uitgebreider geplaatst. Veel leesplezier! 

          Voordracht Dr M.Wolters 

Ons in Ghana wonende bestuurslid Menno Wolters 
komt in september een week naar Nederland. Op 
verzoek van enkele grote gevers geeft hij een voor-
dracht met fotomateriaal. Hij is onze grote organi-
sator, hij heeft met de locale chiefs en koningen 
goed contact. Hij weet telkens nieuwe locaties vrij te 
krijgen voor de aanplant van bamboe en het graven 
van regenputten. Ghanezen met een opleiding weet 
hij aan te trekken. Zij zijn nodig om de analfabeten 
te onderrichten in de aanleg en het onderhoud van 
de bamboeplantages.

Op de foto ziet u hem staan voor een “clump”. Een 
clump is een struik in het groot. Al de stammen die 
u ziet, komen voort uit één bamboestekje dat in 
2013 geplant werd. De foto is recent genomen op 
de plantage van Suamire. 

Wat is SDG ? 

Eerst hadden we de milleniumdoelen, nu hebben 
we de SDG’s, dat zijn de Sustainable Development 
Goals (Duurzame Ontwikkelings Doelen) van de VN.
Het zijn er 17. Deze moeten een einde maken aan 
armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. 
Barbarugo pakt liefst zeven van deze doelen aan.
Zie http://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/
U weet dus dat door Barbarugo te steunen u zeven 
SDG doelen van de Verenigde Naties steunt. U doet 
dus een heel goed werk.
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Meer dan 50 mille

Het regenseizoen is begonnen; dan moeten alle 
bamboestekjes de grond in. Dankzij een record aan 
donaties van ruim M€ 50 zijn het dit jaar weer meer 
stekjes dan vorig jaar. We zijn bezig 10.000 plantjes 
te verdelen over 
11 locaties. Dat is 
veel werk. U ziet 
Samuel met veel 
plezier een piep-
klein stekje 
planten in een 
van te voren ge-
graven kuil welke gevuld is met mest en humus. 
Naast het plantje een stok als merkteken. Binnen 
een maand is het plantje overwoekerd, dus moet 
er gewied worden. Het is bijna niet voor te stellen 
dat dit plantje binnen vijf jaar is uitgegroeid tot een 
20m hoge verzameling van 20 of meer stammen. 
Ieder jaar kunnen er een aantal stammen geoogst 
worden; de plantage gaat dan inkomsten geven voor 
de planters. Alleen, als we in dit tempo doorgaan, 
zullen nog heel wat mensen lijden onder de hitte, de 
droogte en de armoe.

Het tempo moet dus omhoog. Arbeiders zijn er 
genoeg. Zie de foto. Maar hen kunnen betalen is 
onze grote zorg. We blijven op u een beroep doen. 
We doen ook een beroep op minister Kaag en alle 
fondsbeheerders. Ontzettend veel ontwikkelings-
hulp komt in verkeerde handen. Denk maar eens 
aan Rwanda dat niet weet hoe met M€ 50 te moe-
ten omgaan. We smeken de mensen na te denken 
voordat ze het geld uitgeven. Al het geld dat wij 
ontvangen, komt rechtstreeks aan de planter en 
opzichter ten goede. Er is geen tussenschakel, er zijn 
alleen maar onbezoldigde vrijwilligers.

http://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/
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Word donateur van een bijzonder goed doel 
 
Met uw gift helpt u mee aan het volgende: 
 1. Armoe en honger in Ghana wordt uitgebannen, want een plantage kan de beheerder 50 jaar lang 
 geld opbrengen zonder nieuwe investeringen. 
2. Geschoolde Ghanezen zullen minder geneigd zijn als economische bootvluchteling naar 
  Europa te gaan. 
3. Tropische bossen worden gespaard. Bamboe is de brandstof voor de bereiding van de warme 
 maaltijd. 
4. De plantages worden aangelegd in de kale, onvruchtbare savannes van Noord Ghana. Het 
 bladerdek tempert het zonlicht, de temperatuur (nu soms 43°) wordt dragelijk en de regen 
 verdampt niet onmiddellijk, maar komt in de grond. Regenputten worden weer gevuld, de 
 natuur komt weer terug. 
5. Ieder hectare bamboe bindt jaarlijks 60 ton CO2. Nederlandse bedrijven en particulieren 
 kunnen hiermee hun CO2 – uitstoot compenseren. Door uw bijdrage wordt de natuur daar en 
 het wereldklimaat gunstig beïnvloed. 

 
Hr / Mw   Voorletter(s) Naam 

Adres    

Postcode  Plaats 

E-mail    
  
Ik machtig Stichting Barbarugo om tot wederopzegging, maandelijks een bedrag van € 4 of € 5 of    
€ 50 van mijn rekening af te schrijven.  Of ieder halfjaar € 50 of € 100.   
 
Voluit geschreven:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                       
 

Het nummer van mijn bankrekening is  

   
Handtekening 
 

 
 
 

Opmerking  
 

Geef dit formulier af aan een van de bestuursleden of stuur dit naar de voorzitter   
Ruud Goedknegt  Nessersluis 18 d    3646 AD  Waverveen 
                      
Voor andere wijzen van doneren, zie ghanakaderhulp.wordpress.com/barbarugo-kasboek 
Stichting Barbarugo 
www.barbarugo.org 
ANBI: 852204619 
KvK:  56594119 
Bank: NL05RABO 0174 9693 41 tnv Barbarugo te Waverveen 
 

U kunt ons ook vinden op:                              


