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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.

Regelmatig krijgen wij bezoekers 
op onze plantages: kijkers, kopers 
en mensen waarvan wij wat kun-
nen leren. Ze zijn allen welkom!

Barbarugo - Nessersluis 18d - 3646 AD Waverveen - KvK 56594119 -  www.barbarugo.org
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Onze eerste oogst

De bamboes die wij in 2013 
geplant hebben waren eind 2018 
rijp om te oogsten. Dat is niet 
eenvoudig, want ieder jaar 
komen uit de wortels van de 
geplante bamboe nieuwe sprui-
ten. Een bamboestam bereikt in 
3 of 4 jaar zijn maximale omvang. 
Daarna wordt de stam inwendig 
sterker. Aan de buitenkant is dat 
niet zo gemakkelijk te zien....

Lees verder....

Vrouwen stampen hun fu fu eten.

Er gebeurt veel

Elders leest u dat wij voor het 
eerst bamboe geoogst hebben. 
Er gaat in de toekomst veel meer 
geoogst worden. Ideaal is het, 
als we deze bamboe verwerken 
tot een product dat veel geld op 
brengt. Er moeten dus een of 
meer fabrieken worden opgericht. 
Daarvoor hebben wij een speci-
alist aangetrokken.  Wij vonden 
iemand met veel Afrika-ervaring.

Lees verder....

Van de voorzitter

Velen van u weten dat ik lid ben 
van diverse verenigingen. In 
voorbije tijden heb ik me erg druk 
gemaakt om samen met anderen 
de clubs tot bloei te brengen. Ik 
gaf instructie, ik hield voordrach-
ten, ik leidde een sterrenexcursie 
op wintersport. Ik bezorgde de 
clubleden korting bij de aanschaf 
van vakliteratuur. Ik schreef de 
clubkrantjes vol....

Lees verder....

Uw donatie maakt voor deze 
Ghanees het verschil!
Zie pagina 5.

Ingezameld gereedschap

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! 

         Bezoek

Regelmatig worden onze plantages bezocht. Op 
de foto zie je in het midden Marcel Gorris, die op 
verzoek van Havenbedrijf Amsterdam bij ons kwam 
kijken hoeveel bamboe-biomassa voor de nieuw te 
bouwen centrale nu, en in de nabij toekomst, be-
schikbaar is. Naast hem staat zijn vrouw Mariska van 
Heerde. Zij is huisarts en geeft regelmatig in Ghana 
medische adviezen. Geheel links staat een van onze 
opzichters, Mubarak Salifu.
Naast hem ons in Ghana wonend bestuurslid Menno 
Wolters. Geheel rechts Ton van Marion, die ons 
helpt met een bedrijfsmatige opzet van het project. 
Op de voorgrond een van de bamboewerkers.

Armoede in noord-Ghana: 
hoe we de kloof dichten met bamboe

Armoede wordt algemeen beschouwd als een toe-
stand van extreme ontbering van de levensbehoef-
ten of een gebrek aan toegang tot de kansen van 
het leven. Het is de hoogste vorm van ongelijkheid 
tussen de haves en have-nots. Armoede bedreigt 
het voortbestaan van de kansarmen. Het treft overal 
ter wereld mens en cultuur, zij het in verschillende 
gradaties van ernst. Op macro-economische schaal 
lijkt Ghana een van de stralende bakens in de weste-
lijke corridor van Sub-Sahara Afrika te zijn en wordt 
het geprezen vanwege zijn BBP-ranglijst ten op-
zichte van veel Afrikaanse landen. Maar vertaalt dit 
zich noodzakelijkerwijs in echte verbetering in het 
gemiddelde plattelandsleven? Nee, hier en daar lijkt 
een stukje economische groei waar te nemen, maar 
de benarde situatie van de massa kan daarmee niet 
gemaskeerd worden.
In Ghana is, zoals elders het geval is, het bereik 
van armoede groot en het effect ervan is bijzonder 
acuut in de meest afgelegen gemeenschappen in 
het uiterste noorden van het land. Van de 8,4% 
van de totale Ghanese bevolking die in extreme 
armoede leeft, is ongeveer 70% geconcentreerd in 
de noordelijke en savannegebieden van Ghana. Het 
is daarom dat het werk van Barbarugo bijzonder 
belangrijk wordt. Verschillende gemeenschappen in 
het noorden die steun krijgen, zijn bijna broedplaat-
sen van armoede geworden, vooral omdat ze zijn 
afgesneden van reguliere overheidssteunsystemen. 
Sheini, een gemeenschap in het district Zabzugu-
Tatale (Latitude: 9.1605, Longitude: 0.4833) aan de 

Kalender

Een van onze opzichters, supervisor Mubarak Salifu, 
is ook aardig bedreven met computers. Zijn artisten-
naam is Ibn. Hij heeft een kalender gemaakt met 
foto’s van onze werkzaamheden. Wilt u hem 

vergroot uitprin-
ten, ga dan naar 
https://barbarugo.
wordpress.com/
calender-2019-1/ 
resp. https://
barbarugo.word-
press.com/calen-
der-2019-2/ Maak 
een screendump 
en print beide op 
stevig A4 papier.

Gefeliciteerd!

Wij stimuleren onze men-
sen, waar mogelijk, om een 
goede opleiding te volgen. 
Mubarak Salifu, de rech-
terhand van Menno Wol-
ters (onze man in Ghana) 
studeerde recent af aan de 
Technische Universiteit van 
Tamale. Hier staat hij trots 
bij de officiële ceremonie 
bij gelegenheid van deze 
feestelijke mijlpaal.

http://barbarugo.wordpress.com/calender-2019-1/
http://barbarugo.wordpress.com/calender-2019-1/
http://barbarugo.wordpress.com/calender-2019-1/
http://barbarugo.wordpress.com/calender-2019-2/
http://barbarugo.wordpress.com/calender-2019-2/
http://barbarugo.wordpress.com/calender-2019-2/
http://barbarugo.wordpress.com/calender-2019-2/
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Onze eerste oogst

De bamboes die wij in 2013 geplant hebben waren 
eind 2018 rijp om te oogsten. Dat is niet eenvoudig, 
want ieder jaar komen uit de wortels van de ge-
plante bamboe nieuwe spruiten. Een bamboestam 
bereikt in 3 of 4 jaar zijn maximale omvang. Daarna 
wordt de stam inwendig sterker. Aan de buitenkant 
is dat niet zo gemakkelijk te zien. Je moet dus goed 
noteren welke stammen 5 of 6 jaar oud zijn. Alleen 
die mag je oogsten. 
We hebben in Suamire in november 1000 stammen 
gekapt. Dit gaat niet met een kapmes, want dat ver-
splintert de stam en maakt hem ontvankelijk voor 
ziektes. Heel modern doen we dat met een elektri-
sche zaag. 

Voor deze eerste oogst hadden we al een klant, de 
Royal International Academy. Dat is de door de Gha-
nees Alex Kiipo opgerichte Junior Secondary School. 
Een van de weinige scholen waar dankzij Neder-
landse steun echt met computers gewerkt wordt. 
Met onze bamboe worden daar extra leslokalen 
gebouwd. Kijk eens naar de diameter van de palen!
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voet van een berg op de grens van Ghana en Togo, 
heeft te kampen met ernstige ontwikkelingsach-
terstanden die het hele scala van gezondheid en 
sanitaire voorzieningen omvatten, tot ook water en 
elektriciteit. Een inwoner van de gemeenschap, de 
heer Tokwaye Waya: “In feite hebben we, behalve 
wat seizoensteelt, maar beperkte activiteiten die 
inkomsten opleveren.” Dit geeft aan hoe slecht de 
omstandigheden zijn in deze plaats. Ze roepen om 
actie! En in feite, de situatie in Sheini is niet echt 
verschillend van Tichelli, Kumbungu, Gugpanerigu, 
Najiro, Ekumdepe, Vea en andere. Gelukkig hebben 
deze gemeenschappen iets te bieden: bebouwbaar 
land!

Een van de slimste benaderingen om het probleem 
van de economische ongelijkheid aan te pakken, is 
het creëren van duurzame mogelijkheden om hun 
eigen lot in handen te nemen. Duurzaamheid moet 
de kern van de oplossing vormen. Wij geloven dat 
bamboe perfect hierbij past. Barbarugo heeft een 
driestappenbenadering gekozen om de Ghanese 
gemeenschappen in het noorden te helpen het doel 
van economische vooruitgang te bereiken: opleiding 
en training van boeren in bamboeplantage, voorfi-
nanciering van de teeltkosten en het later terugbe-
talen van het geïnvesteerde kapitaal bij de oogst. 
Deze aanpak kan alleen duurzaam zijn door meer 
financiële ondersteuning. Zodra er voldoende plan-
tages zijn gevestigd in deze gebieden, kunnen kleine 
en middelgrote ondernemingen worden opgericht 
om waarde toe te voegen aan de bamboe-grond-
stoffen voor het genereren van inkomsten. Als u in 
deze droom gelooft, geef dan alstublieft uw steun 
aan ons werk in Ghana.
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    Barbarugo groeit !

Afgelopen  jaar is Barbarugo meer gegroeid dan 
ooit. Daar zijn ze in Ghana blij mee. Toch gaat het 
met dit tempo nog tientallen jaren duren eer de 
honger daar verdreven is. 
Daarom mensen, kijk even wanneer u voor het 
laatst gedoneerd hebt. Is dat niet te lang geleden? 
Laten we heel veel bamboe planten, dat is de 
broodwinning voor de Ghanees. Na vijf à zes jaar 
brengt de bamboe geld op. En als we een bamboe-
verwerkende fabriek hebben opgericht, brengt de 
bamboe nog meer op. Dus laten we NU heel veel 
bamboe planten, dan kunnen we de armoe bij heel 
veel Ghanezen verdrijven. Dat is toch wat wij wil-
len. Wij zijn geheel afhankelijk van uw royale giften. 
Vul bladzij 5 in. Doe het vandaag, opdat u het niet 
vergeet. 
Dank u wel.

Ton van Marion bezoekt Ghana

In 2018 ben ik 7 maanden naar Ghana geweest. Ik 
wil een bijdrage leveren aan armoedebestrijding en 
ontbossing. Ik heb onder ander daartoe de Stichting 
Barbarugo in Tamale bezocht. Zij onderhouden en 
exploiteren bamboeplantages, met als doel de arme 
boeren in het noorden van Ghana een beter leven te 
geven. 
De uitdaging is om van bamboe een brandstof te 
maken, zodat dit kan bijdragen aan het terugdringen 
van CO2 en dat er door het duurzame karakter van 
bamboe meer grond wordt bebost.
In de dorpen langs de hoofdweg van Accra naar Ta-
male liggen duizenden zakken met houtskool opge-
stapeld, gemaakt door de dorpelingen, die dagelijks 
met vrachtwagens richting Accra worden vervoerd.  
Het hout dat nodig is als grondstof voor deze houts-
kool wordt gekapt op de savanne zodat er veel, heel 
veel bomen verdwijnen. Wat zou het mooi zijn als er 
gebieden komen met bamboe dat als grondstof voor 
de houtskool gebruikt kan worden. Als de stammen 
worden omgezet in houtskool of pellets dan heb je 
een goede biofuel, waar de mensen om zitten te 
springen. Het terugdringen van CO2 heeft directe 
gevolgen voor het  tegengaan van de opwarming 
van de aarde.
Na een bezoek van drie weken bij de stichting in Ta-
male ben ik verder gereisd in Ghana met een hoop 
extra kennis in mijn achterzak.

Er gebeurt veel

Elders leest u dat wij voor het eerst bamboe geoogst 
hebben. Er gaat in de toekomst veel meer geoogst 
worden. Ideaal is het, als we deze bamboe verwer-
ken tot een product dat veel geld op brengt. 
Er moeten dus een of meer fabrieken worden opge-
richt. Daarvoor hebben wij een specialist aangetrok-
ken. Wij vonden iemand met veel Afrika-ervaring. 
Hij heet Wilko Brink. In Oeganda heeft hij een 
maandverbandfabriek opgericht, die nu met winst 
draait. Ongetwijfeld zal hij ontdekken hoe wij de 
bamboe met winst kunnen verwerken. 
De fabriek wordt een onafhankelijk bedrijf. Dat zorgt 
voor werkgelegenheid en de mogelijkheid dat de 
planters goed verdienen aan de verkoop van hun 
bamboe. Zo’n bedrijf heeft een startkapitaal nodig. 
Hebt u geld op de bank staan? Dat brengt vrijwel 
geen rente op. Koop een aandeel van ons op te rich-
ten bedrijf. Wie weet houdt u er straks nog aardig 
wat geld aan over. U moet weten, dat er in Ghana 
een groot tekort is aan bouwmaterialen en aan 
brandstof. Klandizie voor onze bamboe is er genoeg. 
Daarom investeer in onze fabriek. Neem contact op 
met Wilko:  wbwilkobrink@gmail.com

Van de voorzitter

Velen van u weten dat ik lid ben van diverse ver-
enigingen. In voorbije tijden heb ik me erg druk 
gemaakt om samen met anderen die clubs tot bloei 
te brengen. Ik gaf instructie, ik hield voordrach-
ten, ik leidde een sterrenexcursie op wintersport. 
Ik bezorgde de clubleden korting bij de aanschaf 
van vakliteratuur. Ik schreef de clubkrantjes vol en 
samen met Agnes stencilden we de clubkrant. En 
voor de grootste club moest ik de financiële proble-
men oplossen. Ik stond met een kraam op braderie 
en ga zo maar door. Maar dat was toen. Nu is de tijd 
gekomen dat ik de clubs vraag iets terug te doen. 
Beste clubgenoten, ik heb jullie geld hard nodig. Je 
weet dat ik ontdekt heb hoe moeilijk het is voor een 
miljoen mensen om te leven in Noord Ghana en hoe 
makkelijk het is om met geld daar wat aan te doen. 
Steun Barbarugo in de strijd tegen de droogte, de 
werkloosheid, de armoe en de honger. Het kweken 
van bamboe blijkt de ideale oplossing te zijn. Geef 
de Ghanees een startkapitaal om een hectare van 
bamboe te voorzien. Jaarlijks kan hij oogsten. Dat 
bezorgt hem een goed inkomen.  Zie bladzijde 5.
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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 80 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:                              


