NIEUWSBRIEF 10
Winschoten, december 2019

Beste familie, vrienden, bekenden, sponsors, donateurs,

Hier voor u ziet u de 10e nieuwsbrief!
2018 was voor STS een heel succesvol jaar, we realiseerden 5 waterputten, 2 latrines en een
solarinstallatie op het dak van de kliniek. We zijn optimistisch 2019 in gegaan. Er lagen nog een paar
oude plannen op de plank, maar er zijn ook nieuwe projecten. Daar onze inkomsten zeer beperkt zijn
moeten we dus kiezen welk project voorrang krijgt.
*Dit voorjaar is er een groot pakket naar de Medische Post in Kpékpéta gestuurd. Onder artsen was
een kleine inzameling gehouden en samen met het geld van mijn kleine kerstmarktje zijn er nieuwe
medische basis-instrumenten gekocht. Nadat het pakket een paar weken zoek was geweest is het
gelukkig toch terug gevonden en is de inhoud officieel overgedragen aan het personeel van de

medische post. Men was zeer verrast en blij met dit mooie cadeau!
geld wordt goed besteed en men is er zeer dankbaar voor.

Wij maken echt verschil! Uw

*In juni zijn de 2 putten van Wandelen voor Water gereed gekomen. Eén put bevindt zich in
Logloemeg
bé en de
andere in
Atchavé,
tot grote
vreugde
van de
bevolking.
In totaal
zijn er nu 6
( van de
21….)

putten klaar!
Op dit moment is het geld voor de 3 putten, die we wonnen met de Nacht van de Fooi, door de
Wilde Ganzen gestort en zodra het weer het toelaat zal men met de bouw, of liever het graven
beginnen.
*Voor de zomervakantie
hebben we besloten om het
project: “Alle kinderen naar

school dankzij
bakbananen”, voorrang te
geven. De inwoners van
Avégamé, waar de basisschool staat, hebben besloten geen
overheidssteun aan te nemen, want dat zou totaal verlies van
medezeggenschap betekenen. Men wil liever de school zelf in
stand én onafhankelijk houden. Hiervoor is een plan bedacht:
Op dit moment is op 1 hectare een bananenplantage
aangelegd. Op de foto’s ziet u het schoonmaken van het veld en
de stekken bananenpalm. Binnen 3 jaar moet de opbrengst zo groot zijn dat alle kosten voor de
school hiervan betaald kunnen worden. Voor dit plan hebben we steun gevraagd aan de Wilde
Ganzen. Zij hebben het plan doorgelicht en goedgekeurd. Van de Stichting Voeten in de Aarde kregen
we geld en ook de opbrengst
van het Sponsordiner
hebben we er ingestoken. In
de komende 3 jaar zullen wij onze bijdrage dus langzaam afbouwen. In oktober heeft Wilde Ganzen
dit project tot project van de week gemaakt en was er heel even iets van te zien op tv.
* Verder liggen er plannen voor een kleuterklas én een soort beurs voor een aantal leerlingen die
door willen en kunnen leren. Dit zal het komende jaar verder uitgewerkt worden.
* Tot slot! Op dit moment loopt er een geweldige actie op het Dollard
College te Winschoten: School helpt School.
In alle klassen worden ideeën ontwikkeld hoe we leeftijdsgenoten op de
school voor v.o. in Kpékpéta kunnen steunen. Iedere klas en ieder
groepje mag proberen op eigen wijze geld in te zamelen. In februari zal
er voor de vakantie een afsluitende dag zijn met presentaties e.d.
Speciaal hiervoor is ook een donatiemodule aangemaakt:
https://www.geef.nl/nl/actie/school-helpt-school/donateurs, u vindt hem ook op facebook en de
website. Doet u mee? De opbrengst is voor een nieuw dak op de 2 schoollokalen en voor nieuwe
schoolbanken. Beide zijn hard nodig! Ook is in de lessen Frans een briefwisseling gestart met

leeftijdsgenoten aldaar. Spannend! Volg ons op facebook, ook de website wordt zo goed mogelijk

bijgehouden. 2 Studenten van B@S op de Campus (MBO) te Winschoten houden zich met onze
website bezig en proberen al onze voorstellen en wensen te realiseren. Geweldig!
* We blijven zoeken naar mogelijkheden om ‘ons’ dorpje in Togo te blijven steunen. Er zijn nog lang
niet genoeg waterputten en nog helemaal niet genoeg latrines. Het gaat met kleine stappen, maar
steeds doen we een stapje verder in de goede richting. We hopen dat u ons blijft steunen en blijft
helpen onze plannen te verwezenlijken.

Kijk voor informatie eens op onze facebookpagina,
dan blijft u op de hoogte van de laatste acties en
gebeurtenissen. (www.facebook.com/StichtingTomokaSupport) Op onze pagina vindt u ook een

online doneren-module.
Natuurlijk vindt u deze ook op onze website (www.stichtingtomokasupport.org). De donatie gaat via
Geef.nl, zo kunt u ons heel eenvoudig en snel steunen. Natuurlijk mag het ook rechtstreeks via:
Triodosbank: NL63TRIO0198438788 t.n.v Stichting Tomoka Support!
Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

TIP: Wist u dat u Stichting Tomoka Support bij aankoop van een boek via online boekenwebshop YouBeDo
gratis kunt steunen? Zij doneren gemiddeld 10% van de prijs van een boek aan een goed doel! Hetzelfde
gebeurt ook als u zich aanmeldt bij Helpfreely.org en uw inkopen dan doet via de aangesloten winkels

Het bestuur van Stichting Tomoka Support wenst u fijne kerstdagen
en een heel goed en gezond 2020.

