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Jaarverslag 2019 
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 
Bestuursleden van de ELPG hebben doorgaans 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 2019 nam de heer J.P. Verhave afscheid als bestuurslid, na vele jaren verbonden te zijn geweest 
aan de ELPG. De heren E. Hagelen en S.J.F. Kruitwagen traden toe tot het bestuur. Tevens droeg Erik 
van Well het penningmeesterschap in de loop van 2019 over aan Steef Kruitwagen. 
 
Eind december 2019 bestond het bestuur uit: 

Voorzitter:   de heer C. van Veluw (Kees) 
Secretaris:    de heer E. Hagelen (Emile) 
Penningmeester:  de heer S.J.F. Kruitwagen (Steef) 
Lid:    de heer D. Heesen (Dick) 
Lid:    mevrouw Dorland (Sylvia) 

 Lid pro forma  Mw. Marretje Adriaanse (MSc student) is aspirant bestuurslid. 
 
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.).   
Voor het bijwonen van bestuursvergaderingen worden in de regel geen (reis)kosten vergoed. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpg.nl/


www.elpg.nl; KvK 410 38779; NL36RABO0311053963; E-mail contact@elpg.nl 
 

Projecten 
CEAL: onze projectpartner in Walewale en Het Gundoo Daaseli Project 
Het Center for Ecological Agricultural Livelihoods (CEAL), www.cealghana.org wordt geleid door Issifu 
Sulemane. Hij is erg actief in de regio rondom Walewale met het bevorderen van ecologische 
landbouw. In februari 2019 zijn we bij CEAL op bezoek geweest. Het centrum heeft een ecologische 
inspiratietuin van ca. 0,2 ha. die bezocht wordt door zowel groepen boeren en boerinnen als 
stakeholders. CEAL begeleid tevens het 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.    
 
GIOSA, Ghana Institute of Organic and Sustainable Agriculture in Sirigu  
De reis van een bestuursdelegatie in februari 2019 is succesvol verlopen. Na gesprekken met 
verschillende Ghanese partijen is het Miller onderzoeksinstituut uit Bolga bereid gevonden 
onderzoek te doen naar de toekomstmogelijkheden van GIOSA. Dit heeft geleid tot een 
herstructurering van GIOSA, herijking van de doelstelling en reorganisatie van de staf. Gedurende 
2019 hebben we daardoor vooral de instandhouding van GIOSA gefinancierd en zijn geen nieuwe 
activiteiten ontplooid. Eind 2019 is een plan-van-aanpak en een programma met nieuwe activiteiten 
gepresenteerd hetgeen er veelbelovend uit ziet.  
 
Agroforestry en Irrigatie in Noord Ghana i.s.m. Pompen is Leven, CEAL en Wilde Ganzen 
De samenwerking met de stichting Pompen=Leven uit Bennekom rondom een Agroforestry project in 
de regio Walewale heeft er toe geleid dat eind 2019 voldoende geld bij elkaar gebracht is. Wilde 
Ganzen is medefinancier van dit project. De Pompen=Leven werkplaats in Walewale voert het 
technische werk uit (borehole, touwpomp, irrigatie) en CEAL zorgt voor de begeleiding van de 
boeren. Eind 2019 waren de financiën voor het eerste jaar rond en is er gestart met het identificeren 
van de boeren. De financiële verantwoording geschiedt onder het regime van de Wilde Ganzen. 
 
Financiën van de ELPG in 2019  

 Inkomsten Uitgaven Saldo 

Giften particulier € 10.459,-   

Giften instituties en bedrijven € 34.653,-   

Projectsubsidie* € 10.000,-   

Totaal inkomsten € 55.112,-   

CEAL/Gundoo Daseeli  € 6.300,-  

GIOSA  € 16.044,-  

 Agroforestry i.s.m. P=L   € 20.000,-  

Overhead kosten**  € 4.774,-  

Totaal uitgaven  € 47.118,-  

Saldo***   € 7.994,- 

 
*   Projectsubsidie: twee institutionele donoren gaven ieder € 5000,- voor het Agroforestry project. 
** Overhead kosten: deze zijn hoger dan in 2018; er is een delegatie van het bestuur  naar Ghana 
geweest mede om met elkaar de haperingen rondom het project GIOSA in Sirigu te helpen oplossen. 
Zoals hierboven verwoord zijn daar goede stappen in gemaakt. 
*** Het Saldo van € 7994,- is toegevoegd aan de reserve van de Stichting en onder andere 
geoormerkt voor de verplichtingen die de ELPG is aangegaan met GIOSA op moment dat de 
herstructurering een succes blijkt.  
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