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Jaarverslag 2018 
Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) 

 
Achtergrond en doelstelling 
De Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) bestaat sinds 1975. De ELPG maakt zich 
sterk voor de ontwikkeling van ecologische landbouw in het noorden van Ghana. Door verspreiding 
van kennis en het actief ondersteunen van ecologische landbouwinitiatieven streeft de ELPG in de 
eerste plaats naar meer voedselzekerheid voor mensen in Noord Ghana. 
  
Daarbij is het de overtuiging van de ELPG dat toepassen van ecologische landbouw leidt tot: 

- Een betere bodemstructuur en vruchtbaardere bodem; 
- Een betere waterhuishouding van diezelfde bodem (beter bestand tegen droogte); 
- Hogere landbouwopbrengsten met daarbij een verminderde afhankelijkheid van schaarse 

goederen zoals kunstmest, pesticiden e.d.; 
- Vertrouwen op eigen kunnen, grotere saamhorigheid en vooral verbeterde 

leefomstandigheden door het bieden van een lokaal (inkomen) perspectief. 
 
Werkwijze 
In het bestuur van de ELPG zitten mensen met langjarige ervaring en betrokkenheid met 
internationale samenwerking en/of ecologische landbouwontwikkeling. De meesten hebben 
langjarige werkervaring in (West-)Afrika. Bijna jaarlijks bezoekt een delegatie van het bestuur de 
projectpartners en projecten.  
In de regel gaat de ELPG een langjarige werkrelatie aan met een lokaal project, ondersteund door 
een lokale, Ghanese NGO. Samenwerking en langjarige relaties zijn de ruggengraat van onze 
werkwijze. 
In onze werkwijze is veel aandacht voor (aansluiten bij) lokale kennis en gebruiken, de rol en positie 
van meisjes en vrouwen, verbetering van voedingssituatie in huishoudens en stimulering van 
inkomens genererende activiteiten. 
 
Bestuur 
In 2018 overleed ons zeer gewaardeerde bestuurslid Rienke Nieuwenhuis aan een hersentumor. 
Rienke heeft 25 jaar in het bestuur gezeten en vertegenwoordigde de ‘stem van de vrouwen’ in onze 
projecten; we zijn haar schatplichtig. 
 
Eind december 2018 bestond het bestuur uit: 

Voorzitter:   de heer C. van Veluw (Kees) 
Secretaris:    - vacature – 
Penningmeester:  de heer E.A.P. van Well (Erik) 
Lid:    de heer D. Heesen (Dick) 
Lid:    de heer J.P. Verhave (Jan Peter) 
Lid:    mevrouw S. Dorland (Sylvia) 

 
Tevens stroomden als aspirant bestuursleden in: dhr. Emile Hagelen, Mw. Marretje Adriaanse en dhr. 
Steef Kruitwagen. 
 
Het bestuur komt circa acht keer per jaar bij elkaar om de lopende zaken en nieuwe initiatieven te 
bespreken. Alle bestuursleden doen dit werk onbezoldigd; er wordt geen vacatiegeld verstrekt. 
Eventuele onkosten kunnen vergoed worden op declaratiebasis (reis- en verblijfkosten, porti e.d.).   
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Projecten 
In 2018 zijn vier projecten ondersteund, te weten: 
 
CEAL: onze nieuwe projectpartner in Walewale  
Ten gevolge van lokale bestuurswisselingen en het verschil in inzicht dat daaruit ontstond is ELPG 
gestopt met de projectondersteuning van partner ‘Zasilari Ecological Farm Project (ZEFP)’. Een 
inmiddels oud medewerker van ZEFP, Issifu Sulemano heeft zelf een eigen stichting ter bevordering 
van ecologische landbouw opgericht welke wij nu ondersteunen: Center for Ecological Agricultural 
Livelihoods (CEAL), www.cealghana.org. Issifu is een uitstekende lobbyist en erg actief in dezelfde 
regio rondom Walewale met het bevorderen van ecologische landbouw. Met hem zijn we eind 2018 
een agroforestry project begonnen. In 2018 is dit project met € 5650,- ondersteund. 
 
Het Gundoo Daaseli Project 
Het project behelst voorlichting op gebied van ecologische landbouw en agroforestry als ook de 
levering en inzet van een mobiele rijstdorsmachine. Projectleider Madish Abubakari wordt 
inhoudelijk ondersteund door CEAL. De ELPG draagt bij in transport- en (bescheiden) salariskosten. 
In 2018 is dit project met € 3.700,- ondersteund.    
 
GIOSA, Ghana Institute of Organic and Sustainable Agriculture in Sirigu  
De ontwikkeling van GIOSA stagneerde sterk in 2018. Alle goede bedoelingen ten spijt hebben wij 
eind 2018 i.o.m. onze lokale partner besloten om 2019 te gaan bestempelen als een overgangsjaar. 
Doelen, operationele invulling, management en financiële kaders dienen verder ingevuld te worden. 
Eind 2018 is een TOR (Terms of Reference) geschreven voor een onderzoeks- en adviesmissie welke 
ingevuld zal worden door mensen uit Ghana. Begin 2019 zal een delegatie vanuit het bestuur naar 
Ghana reizen teneinde dit verder uit te zetten met de lokale partner (directie en bestuur) en tevens 
om de juiste deskundigen te contracteren voor deze klus. 
 
De volgende activiteiten zijn in 2018 ontplooid door GIOSA: 

- Aanvang bouw huisvesting voor meisjes, ondersteund door de Marthe van Rijswijck 
Foundation 

- Een waterput en een waterleiding netwerk is aangelegd met o.a. de hulp van Wilde Ganzen 
- 4-weekse cursus biologische landbouw aan 17 jongeren. 
- Er is een cursus ‘paddenstoelen telen’ gegeven 
- De Swale, een geul gegraven op een hoogtelijn is gegraven ten behoeve van 

regenwateropvang. 
In totaal is dit project met € 35.500,- ondersteund, d.i. inclusief alle beheerkosten (salarissen lokaal 
personeel). 
 
Agroforestry en Irrigatie in Noord Ghana i.s.m. ACDEP en CEAL 
In samenwerking met de stichting Pompen=Leven is hard gewerkt aan een projectvoorstel voor de 
uitbouw van een eerder succesvol uitgevoerde pilot waarbij met druppelirrigatie een combinatie van 
lage groentegewassen en vruchtbomen (o.a. cashew) mogelijk wordt. Dit voor individuele semi 
commerciële boeren.  
De projectaanvraag van in totaal ca. € 150.000,- is ingediend bij diverse donoren waarbij 
Pompen=Leven en ELPG ook een bedrag voor hun rekening nemen. 
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Samenvatting Financiën 2018  (zie financieel verslag voor de details) 
 

 Inkomsten Uitgaven 
Giften particulier € 9.725,-  
Giften instituties en bedrijven € 31.848,-  
Subsidie € 11.600,-  
Rentebaten € 2  

Totaal inkomsten € 53.175  
CEAL  € 5.650,- 
GIOSA  € 35.500,- 
Overige projecten  € 3.700,- 
Overhead kosten (ca. 5%))  € 2.455,- 

Totaal uitgaven  47.305 
 
In 2018 is er geen volwaardige delegatie van bestuursleden naar de projecten in Ghana geweest. 
Hierdoor zijn de overheadkosten laag en voor het grootste deel besteed aan communicatie kosten. 


