
ELPG
Stichting Ecologische 

Landbouw Projecten Ghana 

Zet zich in voor milieubewuste landbouw-
projecten voor de bewoners van het platteland 

in Noord-Ghana.

Help de boeren, steun ELPG!
Word ELPG donateur
Steun ELPG financieel door een donatie te geven. ELPG 
is een stichting met het ANBI-keurmerk; uw giften zijn 
dus fiscaal aftrekbaar. De kosten houden we laag: 90-95% 
van het donateursgeld wordt besteed aan de projecten in 
Noord Ghana. 

Donateurs ontvangen tweemaal per jaar de 
ELPG-rondzendbrief, waarin wij u op de hoogte houden 
van onze projecten. 

Inzetten voor ELPG
Natuurlijk kunt u zich ook inzetten voor ELPG door het 
organiseren van activiteiten waarmee u geld kunt opha-
len. Heeft u een idee of een voorstel? Neem dan contact 
met ons op.

Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met be-
stuurslid Kees van Veluw. Verder kunt u onze website of 
facebook pagina bezoeken. 
 
• Kees van Veluw: 06-40063004 
• www.elpg.nl 
• contact@elpg.nl
•  (zoekwoord ELPG) 

Rabobank IBAN: NL36RABO0311053963
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Steun ook nieuwe projecten van ELPG:
1. GIOF: De school in Sirigu is enkele jaren geleden 

opgericht en er wordt volop gewerkt aan uitbrei-
ding van faciliteiten.

2. Milieu- en schooltuinprojecten: ELPG financiert 
o.a. kweek en aanplant van bomen.

3. Klimaatverandering: Door klimaatverandering is 
Noord Ghana droger geworden en is water een 
steeds groter probleem. Irrigatie en waterputten 
zijn nu en in de toekomst nog harder nodig voor 
duurzame landbouw in de regio.

4. Uitbreiding: van het aantal dorpen waar voorlich-
ting en training kan worden gegeven.

ELPG actief in Nederland
Negen bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis 
in voor ELPG. Bestuursleden hebben werkervaring in 
duurzame landbouw en/of ontwikkelingssamenwer-
king. ELPG is actief op conferenties, markten en beur-
zen en verzorgt lezingen en presentaties.

 (zoekwoord ELPG) 

Het team van Zasilari tijdens bezoek van  twee bestuursleden 

Bestuur in acties tijdens de biobeurs

Nieuwjaarsduik door studievereniging STORM voor ELPG



Activiteiten van de projecten
1. Voorbeeldbedrijf voor biologische landbouw, met o.a. 

aandacht voor composteren, bomen planten, gebruik 
van vlinderbloemigen, en wisselbeplanting.

2. Voorlichting en training in omringende dorpen over 
biologische landbouw, erosie, irrigatie, bodem-
vruchtbaarheid, oogstopslag en veehouderij, als-
mede over sociale onderwerpen, zoals omgaan met 
geld, man-vrouwrelatie en het voorkomen van bush-
fires (branden).

3. Microkredieten voor vrouwengroepen om hun positie 
te versterken zodat ze (financieel) onafhankelijk kun-
nen worden. 

Recent gestarte activiteiten
Sirigu Ecological Initiative for Sustainable Development 
(SEISUD) is recent gestart met nieuwe projecten zo-
als: 
1. Ghana Institute of Organic Farming (GIOF): een 

landbouwpraktijkschool waar boeren (m/v) een 
eenjarige opleiding kunnen volgen tot biologische 
boer of een meerjarige opleiding tot voorlichter. 

2. Schooltuinprojecten: hierin krijgen de kinderen 
naast het normale onderwijs les in biologische 
landbouw. Ze verbouwen daarbij voedsel voor de 
middagmaaltijd op school.

3. Parelhoenderproject: dit zorgt ervoor dat de pro-
ductie van de boerenfamilies kan stijgen door ge-
bruik van een verbeterd parelhoenderras.

Resultaten
 ü Twee- tot driemaal hogere oogstopbrengsten
 ü Duurzaam landgebruik, minder erosie, betere 

bodemvruchtbaarheid
 ü Meer sociale samenhang in de dorpen: voorlichting 

en trainingen gebeuren in groepsverband
 ü Meer vertrouwen in eigen kunnen
 ü Verbetering van het milieu, o.a. door bomenaan-

plant

Wat doet ELPG?
Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) 
ontwikkelt en ondersteunt projecten in het droge Noor-
den van Ghana sinds 1975. Het zijn projecten geleid door 
deskundige Ghanezen die zich enthousiast inzetten om 
de leefomstandigheden in hun streek te verbeteren.

Boer-zijn in Ghana is een manier van leven; het dorpsle-
ven, werken, wonen, gezondheid, cultuur en natuur, alles 
is sterk met elkaar verweven. Daarom is er in de pro-
jecten ook aandacht voor initiatieven als scholenbouw, 
watervoorziening, gezondheidszorg en ook voor sociale 
onderwerpen als omgaan met geld en de man-vrouw-
relatie.

ELPG steunt momenteel 3 projecten in Noord-Ghana:
1. Sirigu - SEISUD / GIOF
2. Zasilari - ZEFP
3. Gundoo Daaseli - GDOFP

Dorpelingen in Sirigu maken compost

Vrouw uit Zasilari irrigeert het land

Baobab op terrein van Ghana Institute of Organic Farming (GIOF) in 
Sirigu
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