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Jaarverslag 2020  
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 2020 heeft de heer Dick Heesen afscheid genomen als bestuurslid. Verder is Anicha Diemkoudre 
aangetreden als aspirant bestuurslid. 
 
Eind december 2020 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:    mevrouw Dorland (Sylvia) 

 Lid pro forma  mevrouw M. Adriaanse (Marretje) is aspirant bestuurslid. 
 
Het bestuur komt circa zeven 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. 
 
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. Ook in 2020 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 begeleidt 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 
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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 2020 leek grotendeels succesvol te zijn verlopen. Er is 
met het Miller onderzoeksinstituut uit Bolga gesproken over de voortgang  van de voorgestelde 
reorganisatie van GIOSA. Van het veelbelovende plan-van-aanpak en het programma met nieuwe 
activiteiten is echter helaas weinig terecht gekomen. Er zijn geen cursussen georganiseerd in 2020 en 
van enig activiteit op het gebied van het (biologisch) telen van gewassen is nauwelijks sprake. De 
communicatie met de projectleider Peter Annoah verloopt moeizaam, de plannen zijn prachtig, van 
de uitvoering komt echter weinig terecht.  Er wordt inmiddels stevig gediscussieerd over het al dan 
niet stopzetten van financiering aan dit project vanaf januari 2021. 
 
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 in 2020 dit project echt is gaan lopen. 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. Na succesvolle 
pilots in 2019 is in 2020 is gestart met de verdere uitrol en zijn de 15 boeren geselecteerd . Naast de 
benodigde hardware, heeft er ook kennisoverdracht plaatsgevonden over biologische landbouw, 
irrigatie en het maken van compost. Bij het overdragen van kennis wordt gebruik gemaakt van het 
farmer-to-farmer principe.  De financiële verantwoording geschiedt onder het regime van de Wilde 
Ganzen.  
 
Noodhulpactie – overstromingen in het noorden van Ghana 
Medio 2020 viel in het noorden van Ghana wel 800 mm regen, de dubbele hoeveelheid die normaal 
in deze periode valt. Toen de overheid van Burkina Fasso gedwongen werd om de overlaat van de 
grote Bagri-stuwdam in de Witte Volta, net ten noorden van Ghana, open te zetten, stroomde al het  
opgestuwde water stroomde Ghana binnen. Over een lengte van 400 km zijn alle oevers van de 
Witte Volta volledig overstroomd. Tot soms wel vijf km aan beide zijden van de rivier. Er zijn circa 20 
mensen verdronken. Dat zijn vooral boeren die met hun wankele kanootjes maiskolven van hun 
overstroomde akkers wilden redden. Boeren gebruiken de rivieroever, of de ‘uiterwaarden’ graag 
voor voedselproductie want de grond is daar vruchtbaar. Maar daar zijn ze kwetsbaar! Huizen, 
waterputten, bruggen, wegen, kleine stuwdammen en heel veel akkers met voedsel langs de rivier en 
in de lage vlakten zijn vernield of zwaar beschadigd. Koeien, geiten, schapen en kippen zijn 
verdronken. Eerder genoemde Issifu Sulemane (CEAL) wilde graag helpen en startte een 
noodhulpproject voor ‘zijn’ boeren. Dankzij een extra nieuwsbrief aan al onze contacten en gebruik 
makend van Geef.nl hebben we € 11.000,- kunnen overmaken naar CEAL. 
 
Activiteiten in Nederland 
De ELPG is lid van het "Holland Ghana Platform", een netwerk van organisaties actief in het noorden 
van Ghana, en van Partin/Wilde Ganzen, de koepelorganisatie van Particuliere Initiatieven. Het 
“Holland Ghana Platform” hield een bijeenkomst in Ede op 15 februari 2020. 
In september is de ELPG een noodhulpactie gestart vanwege de overstromingen in het noorden van 
Ghana en zijn al onze donateurs en contacten actief benaderd met een extra nieuwsbrief. De respons 
was verrassend groot. 
Er zijn in mei en december weer de gebruikelijke nieuwsbrieven verstuurd naar onze donateurs en 
andere relaties. Een deel van de nieuwsbrieven wordt nog op papier verstuurd, maar we zijn een 
traject gestart om de nieuwsbrieven grotendeels digitaal te versturen.  
In 2020 is een traject gestart om de website te actualiseren en dit loopt door in 2021. 
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Financiën van de ELPG 
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