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1. Aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen 2013

In oktober 2013 is de aanvraag voor het project van de Ullo Widows Association
In Development (UWAID) in Ghana voor “Livelihood support for widows and
orphans” in Ullo ingediend.

Nadat er nog enkele aanvullende vragen beantwoord zijn door de organisatie in
Ghana, is door Wilde Ganzen in 2014 het project goedgekeurd.

2. Budget en geplande activiteiten

a. Hekwerk en poort rondom land

b. Aankoop, vervoer en verpoten van 250 jonge mangobomen

c. Training en capaciteitsopbouw

d. Land gratis beschikbaar gesteld door de Chief

e. Bijeenkomsten deelnemers

Actieopbrengst €10.833,52
Premie Wilde Ganzen 55% € 5.958,44

Totaal bedrag €16.791,96
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a. Hekwerk en poort rondom land

Zoals afgesproken is het stuk land voorzien van een hekwerk met een
toegangspoort.
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b. Aankoop, vervoer en verpoten van 250 jonge mangobomen
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In eerste instantie zijn er 250 mangoboompjes gekocht en uitgezet op het
terrein, naast de groetentuin. Al vrij snel werd duidelijk dat watertoevoer een
probleem zou geven, zeker in de droge periodes. Na overleg is een watertank
geplaatst en aangesloten op een generator zodat er voldoende water aanwezig is
voor de groententuin en mangobomen. De generator is noodzakelijk om grond-
water op te pompen naar de watertank.
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c. Training en capaciteitsopbouw

De weduwen hebben diverse trainingen gehad, o.a. om zeep te maken. Daarmee
kunnen ze dit product verbeteren en verkopen op de markt.
Ook is er aandacht besteedt aan het bijhouden van een eenvoudige
boekhouding.
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d. Land gratis beschikbaar gesteld door de Chief

Een stuk land is gratis gedoneerd aan het project. De bedoeling is dat in de
toekomst fruit en groenten verkocht kunnen worden zodat de weduwen een
inkomen hebben voor zichzelf en hun families.
Het uitzetten en registreren er van is gedaan door de Town and country planning
Department
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e. Bijeenkomsten deelnemers

Een keer per jaar worden er bijeenkomsten gehouden, goed voor de
saamhorigheid in de groep. Iedereen neemt wat mee om te eten en te drinken.
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3. Eindconclusie

De groententuin is verbeterd omdat de vrouwen erg serieus en hard hebben
gewerkt in de tuin en aan hun groentebedden. De meeste groenten staan er
“fris” en levendig bij. Dat geldt helaas niet voor alle mangobomen, een groot
aantal hebben het niet overleefd. Gedeeltelijk omdat de vrouwen niet voldoende
kennis hadden over het water geven of hoe ze een “wal” konden maken door
bijvoorbeeld droge bladeren of gras onder bij de stam neer te leggen.

Dat voorkomt dat het water te snel opdroogt, iedere keer als de boom water
krijgt. De mangobomen kregen daardoor onvoldoende water. Ze hebben intussen
door het volgen van cursussen geleerd hoe ze dat kunnen voorkomen en ook hoe
ze een laag compost moeten aanbrengen.

Vlakbij staat een school die door de tuin van verse groenten kan worden
voorzien. Die zijn niet alleen voor de kinderen in Ullo maar ook voor de
leerkrachten en anderen die er werken.

Het project heeft de weduwen geholpen omdat er voldoende groenten werden
verbouwd waardoor ze gezondere maaltijden voor hun gezin en familieleden
konden bereiden.  Daarnaast heeft het voor extra inkomsten gezorgd. Dat geld
kunnen ze besteden om hun kinderen naar school te laten gaan.

4. Samenwerking
Er is onvoldoende en onregelmatig toezicht geweest. Dit geldt zowel voor de
groententuin en het gedeelte waar de jonge mango boompjes zijn geplant.
Vanwege het onregelmatige regenpatroon in het noorden van Ghana en door
gebrek aan water in de directe omgeving, was het moeilijk voor de bomen om te
overleven. Ook de shea-butter productie is daardoor niet optimaal verlopen.

Helaas zijn er in de loop van het project problemen ontstaan. Na diverse
gesprekken en pogingen, is het niet gelukt om een daar verandering in te
brengen. Rapportages kwamen niet op tijd en waren onvolledig. Gemaakte
afspraken werden niet nagekomen en er was nauwelijks communicatie. Daarom
is de samenwerking met Broeder Bosco beëindigd en is deze vanaf begin 2016
niet meer betrokken bij het project.

In overleg is het nog resterende bedrag op de bankrekening van Holife gestort.
Op deze manier is er tot eind 2016 toezicht gehouden op de groententuin en de
mangobomen. Het toezicht is in handen van Broeder Albert en Evelyn Dibaar van
Holife; zij begeleidt soortgelijke projecten en vrouwengroepen in de regio en
houdt ons verder op de hoogte.
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5. Foto’s uit 2016
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Project in samenwerking met EOF

Stichting Equal Opportunity Fund  is door de belastingdienst erkend als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling).

Vanaf september 2016  een door het CBF Erkend Goed Doel.

Projecten van de Stichting EOF worden o.a. gesteund door Wilde Ganzen.
EOF is aangesloten bij het platform voor ontwikkelingssamenwerking in Landerd,
het Holland-Ghana Platform en Partin, de brancheorganisatie voor particuliere
initiatieven.

Runstraat 10a, 5374 AC  Schaijk
Mobiel: 06 55 70 18 92
Tel.: 04 86 46 49 39

K.v.K Den Bosch Reg.nr. 41 08 42 34
Info: www.eofghana.nl

E-mail: info@eofghana.nl

NL13 RABO 0146 3525 48
t.n.v. E.O.F. te Schaijk

17

Project in samenwerking met EOF

Stichting Equal Opportunity Fund  is door de belastingdienst erkend als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling).

Vanaf september 2016  een door het CBF Erkend Goed Doel.

Projecten van de Stichting EOF worden o.a. gesteund door Wilde Ganzen.
EOF is aangesloten bij het platform voor ontwikkelingssamenwerking in Landerd,
het Holland-Ghana Platform en Partin, de brancheorganisatie voor particuliere
initiatieven.

Runstraat 10a, 5374 AC  Schaijk
Mobiel: 06 55 70 18 92
Tel.: 04 86 46 49 39

K.v.K Den Bosch Reg.nr. 41 08 42 34
Info: www.eofghana.nl

E-mail: info@eofghana.nl

NL13 RABO 0146 3525 48
t.n.v. E.O.F. te Schaijk

17

Project in samenwerking met EOF

Stichting Equal Opportunity Fund  is door de belastingdienst erkend als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling).

Vanaf september 2016  een door het CBF Erkend Goed Doel.

Projecten van de Stichting EOF worden o.a. gesteund door Wilde Ganzen.
EOF is aangesloten bij het platform voor ontwikkelingssamenwerking in Landerd,
het Holland-Ghana Platform en Partin, de brancheorganisatie voor particuliere
initiatieven.

Runstraat 10a, 5374 AC  Schaijk
Mobiel: 06 55 70 18 92
Tel.: 04 86 46 49 39

K.v.K Den Bosch Reg.nr. 41 08 42 34
Info: www.eofghana.nl

E-mail: info@eofghana.nl

NL13 RABO 0146 3525 48
t.n.v. E.O.F. te Schaijk


