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Ter inleiding
Fijn weer nieuws te kunnen brengen over de ELPG en onze projecten. Gelukkig gaat er veel goed, maar
soms zit het wat tegen. Bijvoorbeeld de verandering van het klimaat, waardoor er soms (te) lange
droogtes zijn en soms hevige plensbuien. Ook de procedure voor erkenning van de school in Sirigu duurt
langer dan verwacht, maar er komt schot in de zaak. U leest er meer over in deze Rondzendbrief.

ELPG actief in Nederland
Ook in het eerste deel van dit jaar zijn we vanuit
het bestuur actief naar buiten getreden om de
bekendheid van ons werk verder te vergroten.
BioVak
Inmiddels is het jaarlijkse hoogtepunt daarin onze
stand op de BioVak, de vakbeurs voor biologische
landbouw en voeding, die jaarlijks eind januari in
Zwolle wordt gehouden. Ook dit jaar waren we er
de beide beursdagen bij. Bestuurslid Dick Heesen
had een schitterende aandachttrekker gebouwd:
een mooie replica van een Ghanese hut, compleet
met keuken, tuin, enz. We hebben weer veel
mensen gesproken en nieuwe donateurs
geworven. Het kost jaarlijks veel energie, maar
het levert veel informatie, leuke gesprekken en
intensievere samenwerking tussen bestuursleden
op. Bijzonder dit jaar was ook de ontmoeting met
een student uit Sirigu, die in Barneveld voor
enkele weken de praktijkschool volgde. Hij voelde
zich gelijk thuis in de stand en wist van alles over
onze school daar te vertellen.

workshop over ‘Voedselzekerheid door een Agroecologische aanpak in Noord Ghana’. Zo’n 800
deelnemers bezochten de conferentie, die door
zo’n 35 organisaties werd ondersteund. Boeren,
burgers, wetenschappers en maatschappelijke
organisaties discussieerden tijdens de conferentie
over een eigentijdse, duurzame en eerlijke manier
van voedsel produceren. Al was de ELPG een
relatief kleine speler op de conferentie, het geluid
dat de ELPG al jaren in Ghana laat horen was zeer
herkenbaar en sprak de bezoekers van de
workshop aan. De aanwezige bestuursleden Erik
van Well en Kees van Veluw brachten naast
enthousiasme ook een bestuurslid van de
conferentie mee. Daarover elders meer in deze
nieuwsbrief.

Erik geeft presentatie tijdens ‘Voedsel Anders’

ELPG-stand op de BioVak
‘Voedsel Anders’ Conferentie
Op 21 en 22 februari werd in Wageningen de
‘Voedsel Anders’ Conferentie gehouden. De ELPG
ondersteunde de conferentie en verzorgde een

Aanwezigheid tijdens dit soort activiteiten is van
belang om mensen van ons werk bewust te maken.
Mocht u een gelegenheid weten waarvan u denkt
dat de ELPG daar goed zou passen: laat het ons
weten! Naast de doelstelling van ons werk in Ghana
is het werken aan bewustwording in Nederland als
tweede doelstelling van de ELPG in de statuten
vastgelegd. Overigens vormen de kosten van al
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deze activiteiten op de totale begroting maar een
minimale post van rond de 1%. We blijven als
aandachtspunt houden dat er zoveel mogelijk geld
naar Ghana moet voor ons werk daar.

Beste donateurs,
Ik ben Kim, het nieuwe groentje van het bestuur
van ELPG. Dat ik een groentje ben, en voorlopig
blijf, dat blijkt: ik ben namelijk de enige
(master)student in het bestuur. Ik ben met ELPG
in aanraking gekomen via de presentatie van Kees
en Erik op de ‘Voedsel Anders’ Conferentie. De
presentatie over ELPG sprak mij aan, omdat het
één van de weinige organisaties is die lokale
bewoners echt betrekt bij de organisatie. Wat als
een onschuldig gesprek begon met Erik, eindigde
in een nieuwe afspraak om te bespreken wat ik
voor ELPG zou kunnen betekenen. Voordat ik het
zelf eigenlijk door had, zat ik bij de eerstvolgende
vergadering. Ik had letterlijk geen idee waar ik in
beland was en wat er van mij verwacht werd.
Intussen heb ik de tweede vergadering er al op
zitten en begin ik te wennen aan de niet altijd even
gestructureerde momenten. Ik ben ontzettend blij
met deze nieuwe uitdaging en kijk uit naar alle
avonturen die ik nog ga beleven bij ELPG. En wie
weet veranderen er wel dingen door de komst van
dit groentje☺.
Kimberly Linde

Activiteiten van ZEFP
ZEFP (Zasilari Ecological Farms Project) is weer
zeer actief geweest en heeft veel goed werk
gedaan. Veel daarvan staat in hun jaarverslag
2013. Hieronder enkele punten.
ZEFP ziet als belangrijkste taak de kennis en
techniek van biologische landbouw over te
brengen op de vele arme boeren (mannen en
vrouwen) van de kleine plattelands dorpen.
Daarmee wil ZEFP hen weerbaar maken tegen de
toegenomen voedselonzekerheid die het gevolg is
van de klimaatverandering en de toegenomen
verwoestijning. Het effect van die verandering
over de laatste dertig jaar is enorm: hogere
temperaturen, onregelmatige regelval en soms
hevige stormen en wateroverlast. Door de betere
grondstructuur van de biologische landbouw en
door het aanplanten van bomen zijn de boeren
beter tegen deze veranderingen bestand.
ZEFP werkt nu in 22 dorpen. Die worden twee à
drie jaar begeleid. Als er zoveel kennis en ervaring
is, dat ze zelfstandig verder kunnen, laat ZEFP ze
los. Het afgelopen jaar is dat met vier dorpen
gebeurd. Het goede contact met die groepen blijft
wel bestaan en ze kunnen nog steeds advies
vragen, maar de regelmatige instructie is dan
voorbij. Inmiddels heeft ZEFP weer twee nieuwe
dorpen, Tinkpanga en Sandafongu, onder haar
hoede genomen. Ruim honderd boeren (m/v)
hebben hun eerste trainingen al gehad.

Jaarverslag 2013
Het jaarverslag van de ELPG is gepubliceerd,
evenals het financieel jaarverslag; beide zijn te
vinden op onze website www.elpg.nl. Een
samenvatting van het financiële jaarverslag vindt
u verderop in deze Rondzendbrief.
Subsidie van Cordaid
Zoals eerder vermeld
hebben we voor de
maanden juni t/m.
december 2013 van Cordaid € 17.000 ontvangen.
Gelukkig waren we voor 2014 tijdig met onze
aanvraag. Fijn om te kunnen vermelden dat we
ook voor 2014 subsidie hebben ontvangen. We
hebben dat specifiek gevraagd voor de grote
projecten SEISUD en ZEFP. De totale begroting
voor beide projecten samen is € 99.141. De
bijdrage van Cordaid is maximaal 50% van de
kosten van een project, in dit geval € 49.500. Het
resterende bedrag moet worden opgebracht door
de donateurs van de ELPG. Een niet geringe
opgave, maar we hebben er wel vertrouwen in.
Natuurlijk zijn we, vooral voor de mensen in
Ghana, heel blij met deze bijdrage. Ook zijn we blij
met het vertrouwen dat Cordaid in ons stelt. We
hopen voor volgend jaar weer een beroep op
Cordaid te kunnen doen.

Veeverzorgers met spullen bij het ZEFP-kantoor
Tien boeren uit verschillende dorpen hebben een
opleiding gekregen als veeverzorger. Zij kunnen
voorlichting geven aan de boeren en hen helpen
als er met de dieren problemen zijn. Ze hebben
daartoe ook de nodige gereedschappen en
medicijnen gekregen.

Ontwikkelingen bij SEISUD/GIOF
Ook in Sirigu is de hoofdlijn: armoede en honger
bestrijden door toepassen van biologische
landbouw en tevens boeren leren zich aan te
passen aan de effecten van klimaatverandering en
waar mogelijk de klimaatverandering tegengaan.
Er zijn veel activiteiten ontwikkeld. Een selectie.
Klimaat
Het weer heeft helaas nogal tegen gezeten. Eerst
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bleef de regen lang uit en daarna viel er in de
tweede helft van augustus zoveel regen dat een
aantal van de compostbakken is ingestort. Veel
extra werk en kosten dus voor de boeren.

Polytechnische school in het 25 km verderop
gelegen Bolgatanga; daarmee zullen leerkrachten
worden uitgewisseld. Er zijn al verschillende korte
cursussen gegeven aan boeren uit de omgeving.

Parelhoenders houden
Projectleider Peter Anoah wil het opleiden van
Ghanese boeren combineren met het genereren
van inkomen voor de school. Daartoe is de school
parelhoenders gaan houden. Door ze de goede
voeding te geven heeft hij bereikt dat ze het hele
jaar door eieren leggen. Bij de meeste Ghanese
boeren leggen ze maar een deel van het jaar. De
eieren worden deels uitgebroed en deels verkocht.

In september start de eerste echte opleiding van één
jaar. Daarna is een tweejaars-opleiding gepland.

Compost maken
Het afgelopen jaar hebben 180 door SEISUD
getrainde boeren (60% vrouw) compost gemaakt.
Het blijkt aanstekelijk te werken, want andere
boeren uit hun dorpen beginnen dat ook te doen.
In het dorp Kandiga, niet ver van Sirigu, zijn 85
boeren (m/v) opgeleid in het maken van compost.

Bijdragen van twee donateurs

In Soroptimistclub Voorburg-Rijswijk
(professionele vrouwen die zich inzetten voor
vrouwen) staat dit jaar milieu en voedselzekerheid centraal. “Geweldig dat ecologische
landbouw in Noord-Ghana, door het duurzaam
verhogen van de productie, zoveel verschil maakt
voor de bevolking en de aarde. En ook voor
vrouwen die door de bouw van de slaapzaal
kunnen studeren aan de landbouwschool; daar zijn
we als Soroptimisten extra blij mee. Graag
doneren we de opbrengst van onze bridgedrive en
Koningsdagverkoop aan de ELPG.”
Klaske Montizaan
Na mijn Wageningse studie nam ik deel aan een
onderzoeksproject in Noord-Ghana over de
belemmeringen van kleinschalige boeren. Ik
focuste daarbij op beheer van de bodemvruchtbaarheid. Ik leerde hoe moeilijk het is om deze op
peil te houden bij een steeds maar groeiende
bevolking en dus toenemende schaarste van land.
Maar ook hoe cruciaal een gezonde bodem is voor
voedselzekerheid op lange termijn. Ik steun dan
ook van harte de inspanningen van ELPG om
hieraan te werken met de Ghanese boeren.
Jenneke van Vliet

Boeren leren om compostkuil op te meten
Voortgang GIOF landbouwvakschool
De ELPG steunt deze school samen met de
Stichting EOF (http://www.eofghana.org/). De
opstart van GIOF vraagt nog steeds veel overleg
en begeleiding. Dit is vooral zo omdat voor de
toekomst van de opleiding de inbedding in het
Ghanese schoolsysteem erg belangrijk is. Voor het
starten van een volledige opleiding komt veel
kijken. Gewerkt wordt aan erkenning van de
school en van de diploma’s die zullen worden
behaald. Die erkenning moet van de Ghanese
overheid komen en dat vergt meer tijd dan werd
verwacht. Gelukkig is er een heel goede
samenwerking tot stand gekomen met de

Gewijzigde wetgeving, jaarlijks doneren
Zo u weet zijn giften aan de ELPG (is ANBI) fiscaal
aftrekbaar, maar alleen voor zover het totaal van
de giften 1% van het inkomen overschrijdt. Daar is
een uitzondering op: vastleggen, dat jaarlijks een
gift wordt gegeven voor tenminste vijf jaar. Tot
voor kort was daar een notariële akte voor nodig en
dat kostte geld. De Belastingwet is nu gewijzigd.
Een onderlinge overeenkomst tussen u en de ELPG
volstaat. De Belastingdienst heeft daar een mooi
formulier voor gemaakt. U kunt het downloaden
van onze website of die van de Belastingdienst,
maar we sturen het u ook graag toe.

Parelhoenders van GIOF
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Financieel overzicht
Baten
Giften particulieren
Giften kerken, scholen, bedrijven en Stichtingen
Subsidies
Rentebaten

2011

2012

2013

18.699
28.480
45.853
839

20.926
46.614
30.000
890

18.310
54.962
17.500
276

93.875

98.430

91.048

29.122
2.690
24.433
37.075
4.923
1.604
1.026
1.453
808
5.990

13.640
3.600
20.250
65.133
206
1.678
853
1.478
515
1.977
3.400

6.500
7.734
30.920
37.106
1.049
607
1.941
296
56
5.487

109.124

112.730

91.696

-15.249

-14.300

-648

Lasten
Chera Biisi Fari Project
Gundoo Daaseli Farm
Zasilari Ecological Farms Project
SEISUD/GIOF/Sirigu
Diverse kleine projecten
Declaraties, accountant en overige kosten
Kantoor, administratiekosten
Rondzendbrief en publiciteitskosten
Bankkosten
Fondsenwerving
Algemene reis- en verblijfkosten Ghanareis

Resultaat

Opmerkingen:
• In 2013 ontvingen we geen subsidie meer van Impulsis, maar voor een deel van het jaar wel van
Cordaid. Dit bedrag was echter fors lager; reden om te bezuinigen op projecten.
• Het project Chera Biisi Fari wordt verder afgebouwd.
• Het project Gundoo Daaseli heeft een rice-tresher (rijst-dorsmachine) in gebruik genomen. Deze is
volledig gesponsord door de Van Rumpt-stichting (geboekt onder giften). Het betreft dus een
eenmalige verhoging van de projectlasten.
• De reis- en verblijfkosten Ghanareis lagen in 2013 hoog omdat er 4 bestuursleden naar Ghana
afreisden i.p.v. de gebruikelijke 2 bestuursleden. Om de kosten niet te zwaar te laten drukken op
de begroting is door de bestuursleden zelf een bedrag van totaal 2.000 euro bijgedragen (geboekt
onder giften), waarmee de kosten vergelijkbaar zijn met die van 2012.
• In 2013 is de balans redelijk in evenwicht gebleven. In 2014 hopen we wat over te kunnen houden
om de gekrompen reserves weer wat aan te vullen. Deze reserves zijn noodzakelijk, omdat we op 1
januari al gelijk een belangrijk deel van het budget van het betreffende jaar moeten betalen.

Tot slot
Fijn dat het goed gaat met de projecten. Natuurlijk zijn er soms wat tegenslagen. Maar de hoofdzaak is
dat de projecten veel goed doen, zowel voor milieu en klimaat als voor de arme bevolking van NoordGhana. Als ELPG-bestuur blijven we ons daar met volle kracht voor inzetten; uw steun is daarbij
onontbeerlijk. We rekenen op u.
Vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Frits H.W. Brouwer, voorzitter

De ELPG is door de belastingdienst erkend als ANBI.
Uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.

Het drukken van deze Rondzendbrief is gesponsord door CLM Onderzoek en Advies.
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