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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.
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Sheini

Dit afgelegen dorpje van 1600 
inwoners werd door de BEL-ker-
ken in het Gooi geadopteerd. Dat 
betekent dat ze niet alleen bam-
boeplantages aanlegden, maar 
ook, samen met de overheid, 
zorgdragen voor water, hygiëne 
en later voor restauratie van een 
ziekenzaaltje. Momenteel wordt 
op verzoek van de dorpelingen 
gewerkt aan het omleggen van 
een rivier....               Lees verder....

Begrijpt u dat nou?

In Ghana ligt 2 miljoen hectare 
onbebouwd land. Als we dit vol 
zetten met bamboe, dan kost dat 
4 miljard euro. Behalve dat dit 
goed is voor het klimaat in Ghana, 
wordt er 160 Mton CO2/jaar 
aan de lucht onttrokken. Dat is 
evenveel als wat de Nederlandse 
industrie uitstoot. Wij hebben de 
ministers Eric Wiebes en Mona 
Keijzer erop attent gemaakt....

Lees verder....

3 % rente

Geen spaarbank die u zo veel 
rente geeft. Maar wij wel. U kunt 
nu groen en voordelig sparen. 
Want met uw geld gaan wij veel 
verdienen door de bamboe te 
verwerken en te exporteren. U 
krijgt 3% rente en wij krijgen de 
mogelijkheid ons bamboeproject 
sneller te realiseren. Zie https://
ghanakaderhulp.wordpress.com/
sparen/

Bamboe voor technische school

In Dabokpa heeft de technische 
school een groot stuk land dat in 
april voor de helft wordt vol gezet 
met bamboe. Over enkele jaren 
start de school een meubelma-
kersopleiding. De bamboe is dan 
al groot genoeg om als grondstof 
te dienen voor het maken van 
stoelen, tafels, keukengerei, maar 
ook ladders....

Lees verder....

De brug in het droge seizoen De zelfde brug (?) in de regentijd

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

         Sheini

Dit afgelegen dorpje van 1600 inwoners werd door 
de BEL-kerken in het Gooi geadopteerd. Dat bete-
kent dat ze niet alleen bamboeplantages aanlegden, 
maar ook, samen met de overheid, zorgdragen voor 
water, hygiëne en later voor restauratie van een 
ziekenzaaltje. 
Momenteel wordt op verzoek van de dorpelingen 
gewerkt aan het omleggen van een rivier. Ieder jaar 
loopt in de regentijd het water in de rivier zo hoog 
op, dat de brug – de enige verbinding met de bui-
tenwereld – onder loopt. Alleen wadend door de 
rivier kun je dan het dorp verlaten. 
We zijn op dit moment druk bezig om een zoge-
naamde dug-out aan te leggen, een groot bassin 
waarin we in de regentijd het teveel aan water van 
de rivier opvangen; hopelijk kan dat water in de 
droge tijd dan weer gebruikt worden. Volgende keer 
schrijven we hier meer over.

Sheini is een voorbeeld voor iedereen. Doe samen 
met anderen uit je wijk of met kerken en verbind jul-
lie enkele jaren € 10.000 te geven om een dorp toe-
komst te bieden. En kom dan na een of twee jaren 
zelf kijken wat er met jullie geld is verricht. Doen!

Barbarugo-NGO opgericht

Als dochter van de Stichting Barbarugo is de NGO 
opgericht. Het bestuur bestaat uit geboren Ghane-
zen. De NGO is bedoeld om het werk van de stich-
ting in Ghana ter plekke te ondersteunen en uit te 
voeren. De NGO moet dus ook gaan zorgen voor een 
eigen financiering. Het bestuur klopt daarom aan bij 
De Wilde Ganzen en bij de Ghanese regering. Ook 
nemen zij plantages in eigen beheer.

Aalsmeer is een voorbeeld !

De gemeente Aalsmeer heeft geld dat kerken, 
bedrijven en burgers hebben bijeengebracht, ver-
dubbeld. Daardoor zijn wij in staat een zeven meter 
diepe waterput te bouwen in een dorp dat ver van 
een rivier ligt. Aalsmeerders, doe volgend jaar weer 
je best.
Mensen praat eens met je gemeente. Misschien wil-
len zij het voorbeeld van Aalsmeer volgen.

Bamboe voor Technische School

In Dabokpa heeft de technische school een groot 
stuk land dat in april voor de helft wordt vol gezet 
met bamboe. Over enkele jaren start de school een 
meubelmakersopleiding. De bamboe is dan al groot 
genoeg om als grondstof te dienen voor het maken 
van stoelen, tafels, keukengerei, maar ook ladders. 

Op de foto zie je de plechtigheid waarmee het 
contract met Barbarugo wordt beklonken door het 
planten van een bamboestekje. De voorzitter van 
BarbarugoNGO, nana Barima en twee docenten ge-
ven het plantje water, De leerlingen zien belangstel-
lend toe. Met het project van deze school vangen 
we 2 vliegen in één klap: het planten en kweken van 
de bamboe zorgt nu voor werkgelegenheid, terwijl 
de vakopleiding de we de leerlingen hiermee kun-
nen bieden, zorgdraagt voor werk en een toekomst 
voor deze jongeren.
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      De verhalen die niet op de eerste bladzijde passen hebben wij hier uitgebreider geplaatst. Veel leesplezier! 

Nieuwe bron van inkomsten

Dankzij uw donaties kunnen wij ieder jaar weer 
meer armen aan het werk zetten. Maar als we in 
dit tempo doorgaan, is er in Ghana over 50 jaar nog 
steeds honger en armoe.
Daar gaan we wat aan doen. We gaan een eigen 
bedrijf oprichten met een fabriek die de bamboe 
verwerkt tot een commercieel product. Met de 
winst van het bedrijf kunnen we veel meer mensen 
aan het werk zetten, waardoor nog meer bamboe 
kan worden geplant. We kunnen dan de kale savan-
nes sneller veranderen in een groen woud van bam-
boe en andere planten. De natuur komt weer terug. 
De hitte, de droogte, de astma en de honger zullen 
sneller verdwijnen.
Dit bedrijf mag niet gefinancierd worden door 
Barbarugo, want dan zouden we onze Anbi-status 
verliezen. We rekenen op u om het startkapitaal 
bijeen te krijgen. We maken het u aantrekkelijk. Uw 
spaargeld op de bank brengt bijna niets op. Maar 
bij ons krijgt u 3% rente. Lees de voorwaarden op 
ghanakaderhulp.wordpress.com/sparen/
Het bedrijf is een Nederlands bedrijf, het heet 
Bambooruko BV. We zijn bezig met de bouw van 
een bamboeverwerkende fabriek in Assin Fuso. Er 
zijn machines nodig om de bamboe te versnipperen. 
Dankzij enkele fondsen hebben we al enkele hak-
selaars kunnen aanschaffen. We hebben ook al een 
directeur en twee vakbekwame medewerkers. We 
hopen op 1 oktober te starten met de productie. We 
beginnen klein, maar met uw steun hopen we de 
productie spoedig grootser te kunnen aanpakken. 
Daarom doen we een beroep op uw spaargeld. U 
krijgt bij ons 3% rente. 
Zie ghanakaderhulp.wordpress.com/sparen/
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        Veel werk verricht!

Vorig jaar werd ruim € 70.000 gedoneerd. Daarvan 
werd aan Ghanese werkers € 24.000 uitbetaald. 
Aan planten, mest en gereedschap werd € 13.000 
uitgegeven. De waterwerken en omheiningen heb-
ben €12.000 gekost. En totaal hebben we meer dan 
10.000 bamboes geplant.
Dit jaar hebben we tot nu toe 4500 bamboes ge-
plant. Eind 2017 bouwden we de eerste waterput in 
Tichelli, in 2018 kwamen er waterputten in Gupana-
rigu, Kumbungu en Sheini en waterreservoirs (zie 
foto) in Najiro en in Bankamba. Maar om verder 
te kunnen groeien zullen onze inkomsten ook flink 
moeten toenemen.

Bestuurswisseling

Dr Menno Wolters, woonachtig in Tamale, Ghana, 
heeft zich na vele verdienstelijke jaren teruggetrok-
ken als bestuurslid. Zijn taak in Ghana wordt over-
genomen door Nana Barima Kwasi Oduro. Hij woont 
beurtelings in Amsterdam en in Accra, Ghana. Ons 
werk in Noord Ghana wordt gesteund door Peter 
Langenberg die daar al jaren woont. Hij zal nauw be-
trokken worden bij de aanleg van nieuwe plantages.

Begrijpt u dat nou?

In Ghana ligt 2 miljoen hectare onbebouwd land. 
Als we dit vol zetten met bamboe, dan kost dat 4 
miljard euro. Behalve dat dit goed is voor het kli-
maat, wordt er 160 Mton CO2/jaar aan de lucht 
onttrokken. Dat is evenveel als wat de Nederlandse 
industrie uitstoot. Wij hebben de ministers Eric 
Wiebes en Mona Keijzer erop attent gemaakt dat zij 
hiermee aan de eisen van Parijs COP21 volledig te-
gemoet kunnen komen. De regering is dan 25 maal 
goedkoper uit dan met de plannen die PBL (Plan-
Bureau voor de Leefomgeving) voor de regering 
heeft gemaakt. Helaas, er volgde geen enkel reactie.

http://ghanakaderhulp.wordpress.com/sparen/
http://ghanakaderhulp.wordpress.com/sparen/
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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:                              


