
Zonder economische groei kan geen arm land zich redden en zich ontwikkelen.  En 
de inwoners van het land zullen het uiteindelijk zelf moeten doen. In het West-Afri-
kaanse land Ghana wordt dat volop beseft. Het heeft inmiddels ook vele voorwaarden 
voor de noodzakelijke welvaartsgroei voor handen. Het kent al jaren een stabiele 
democratie en slaat de hand aan de ploeg. Maar zonder enige hulp van buiten kunnen 
vele plannen niet tot ontwikkeling worden gebracht.
Hoe kan ontwikkelingshulp worden geboden die een einde maakt aan de armoede en 
het voedselprobleem ècht oplost?

De oplossing is eenvoudig: bamboe !!

De Ghanees-Nederlandse stichting Barbarugo begeleidt de boeren en
zorgt dat het doel bereikt wordt. Deze brochure vertelt u hoe.
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Minder armoe in een groene Sahel



Vooral de noordelijke regio is erg droog. 
Daar is - een speciale soort - bamboe ideaal.

Een hectare per gezin

Een zo’n plan is de verbouw van bam-
boe, met name in de droge gebieden van 
midden en noord Ghana, waar de akkers 
onvoldoende regen krijgen om werkelijk 
productief te zijn. De boeren slagen er 
ondanks de grote hoeveelheid aan grond 
nauwelijks in hun gezinnen een waarlijk 
toekomstperspectief te geven.  Bam-
boeteelt kan de oplossing zijn. De plant 
groeit snel en is tegen langdurige droogte 
bestand. En een hectare akkerland is 
voldoende om de boer en zijn gezin voor 
50 jaar in zijn levensonderhoud te laten 
voorzien. 

Enorme potentie

De potentie van onze bamboeplant is 
enorm. Ze is aan wereldwijde opmars 
bezig als constructiemateriaal, niet alleen 
geschikt voor huizenbouw, laminaatvloe



ren en meubels, maar bijvoorbeeld ook 
als grondstof voor papier en textiel . Op 
wereldbasis wordt er inmiddels zo’n 7 
biljoen in dollars mee omgezet. Ze stopt 
daarnaast de erosie van de grond en is 
vanzelfsprekend een uiterst milieuvrien-
delijk alternatief voor de boskap, die 
ook in Ghana enorme gebieden van zijn 
bomen en groen beroofd heeft. Er zijn 
al ovens beschikbaar die van bamboe het 
houtskool kunnen maken waarop het 
eten gekookt kan worden.

Geld voor de stekjes

De boeren, hun dorpen en hun chiefs 
hebben slechts een probleem: geen geld 
om de nodige stekken van de bamboe 
te kopen. Voor een hectare zijn een 
400 stekken nodig a 2 euro per stuk. 
De stichting Barbarugo, gevormd door 
Nederlandse en Ghanese vrijwilligers, 
probeert nu de benodigde fondsen 
daarvoor te verwerven.  De chiefs, ofwel 
dorpshoofden en regionale bestuurders, 
plus de regering hebben inmiddels al hun 
medewerking toegezegd en verstrekken 

om niet alle benodigde grond.

Uitbreiden tot 100.000 hectare

Dit jaar, 2013, wil de stichting  daadwer-
kelijk van start, met het bouwrijp maken 
van 30 hectare land, dat in komende 
vijf-zeven jaren tot 100.000 hectare moet 
worden uitgebreid.  Er moet onder meer 
een irrigatiesysteem worden aangelegd 
om het land wanneer nodig te kunnen 
bevloeien. De bamboe kan na 5 jaar ge-
oogst worden. Een deel van de opbrengst 
gaat naar het ontwikkelen van nieuwe 
plantages.



Verenigd in een corporatie

De stekken worden gekweekt in het 
bamboeland bij uitstek, Indonesië, en 
in het vochtige zuiden van Ghana op 
de vereiste lengte van 30 cm gebracht. 
De boer krijgt via een microkrediet een 
bescheiden loon om de vijf jaren van 
bamboegroei door te komen. Ze wor-
den verenigd in een corporatie, die alle 
bijkomende zaken van de bamboepro-
ductie gaat regelen. Daarnaast wordt een 
meubelmakerschool opgericht, zodat de 
bamboe later in de eigen regio tot kant 
en klare producten verwerkt kan wor-
den. Er zal ook gewerkt worden aan het 
oprichten van bamboekool-fabrieken.

U kunt helpen
 
Voor de eerste fase van het project heb-
ben we zo’n 10.000 euro nodig. U kunt 
ons helpen door x maal 2 euro te schen-
ken voor de aankoop van de bamboe-
stekken. U kan ook een renteloze lening 
verstrekken van minimaal 2000 euro met 
een looptijd van 10 jaar, waarvoor een of-
ficieel contract wordt opgesteld. Als u dat 
wilt, kunt u opgenomen worden in het 
sponsorregister en ontvangt u regelmatig 
onze nieuwsbrief. 

Meer informatie over de bamboe en ons:

•	 www.ghanakaderhulp.wordpress.com/bamboo-foundation
•	 www.barbarugo.wordpress.com 
•	 http://localvsglobal.files.wordpress.com/2011/09/6-inbar.pdf
•	 www.inbar.int

De Stichting Barbarugo is een erkende Goede-Doelen-Stichting en heeft van de 
Belastingdienst de ANBI-erkenning gekregen.
De voorzitter, Ruud Goedknegt, is bereikbaar via email: ruud@nessersluis.net.
Onze bankrekening is: 174969341, St. Barbarugo, Waverveen. 


