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STICHTING 

             SUPPORT           NIEUWSBRIEF 
 

Nr. 2.  December 2013 
 

De tweede Nieuwsbrief van de Stichting Tomoka  Support 
Hierbij ontvangt u de tweede Nieuwsbrief van de Stichting Tomoka Support (STS). Wij willen 
u als belangstellende/donateur op de hoogte houden van hetgeen onze Stichting in de peri-
ode mei - december 2013 heeft gedaan om de leefomstandigheden van de bevolking in Avé-
gamé/Togo te verbeteren.  
 

Bestuur Stichting Tomoka Support 
 

 
 

Van links naar rechts: Peter van Leeuwen (penningmeester), Machteld van Delden-Verdonk 
(secretaris), Maaike Nieboer (lid), Ramiz Elias (lid), Anjo van Delden (voorzitter).  
 

Samenwerking STS en Katholiek Onderwijs 
Een goede start. 
 

Onze stichting heeft intensieve gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het Katho-
lieke onderwijs in het Noorden. Wij hebben de afspraak kunnen maken dat -als een begin- 
de St. Vitusbasisschool in Winschoten hun vastenactie zal organiseren t.b.v. de school in ons 
werkgebied Avégamé. De continuïteit van de school wordt zo voor een jaar gegarandeerd. 
Pnze partner in Togo is hier erg blij mee, een zorg minder! 
De mogelijkheid om verdere activiteiten van STS te steunen door meer katholieke scholen en 
de parochie blijft open en hangt af van het succes van de vastenactie. 
 

De school in Avégamé 
Edil-school in Avégamé. (EDIL = Ecole à d'Initiative Locale -- also referred to as Ecole à l'Initia-
tive Locale. In other words: a school initiated by local (rural) initiative and financed by the 
local population and their eventual supporters) 
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In de afgelopen tijd hebben de kinderen een tweede rij Jatrophastruiken om het schoolter-
rein heen gepoot. Zodra deze vruchten geven kan de olie hieruit gebruikt worden voor aller-
lei doeleinden, b.v. om op te koken, voor verlichting, voor het maken van zeep. Achter de 
school is ook een bissapveld aangelegd. Van de  bloemen van deze hibiscussoort kun je een 
frisse limonade maken door de blaadjes te koken in water. Dit veld gaf meteen het eerste 
seizoen al oogst. Dankzij het schone water uit de put vlakbij, kan men nu limonade produce-
ren én verkopen. 
Dankzij de solarverlichting wordt de school nu ook ’s avonds gebruikt, voor extra lessen en 
vergaderingen. 
 

      
 

1%Club 
Het gaat prima met onze actie: “latrines voor Avégamé “. Op het moment dat we dit schrij-
ven zijn we nog €114,-  van ons doel (€1968,-) verwijderd. We hopen dat we de mensen in 
Avégamé nog voor kerst blij kunnen maken met de eerste latrines in de hele omgeving! En 
we vinden het geweldig dat er zoveel, ons onbekende, mensen in het land zijn die ons pro-
ject steunen! Als u de 1%club niet kent, neem dan eens een kijkje op hun website 
(www.onepercentclub.com – www.1procentclub.nl.).               
 

Actie 4TOGO i.s.m. Wilde Ganzen geslaagd  
In de maanden mei en juni is, zoals we in de vorige nieuwsbrief schreven, door leerlingen 
van het Dollard College Scheemda een actie gehouden onder de naam “Hart4Togo”. De 
school in Scheemda is m.i.v. het cursusjaar 2013-2014 gesloten en de leerlingen wilden nog 
eenmaal actie voeren voor een goed doel. In samenwerking met onze Stichting Tomoka 
Support is besloten om geld in te zamelen voor het aanleggen van waterputten in de dorps-
gemeenschap Avégamé in Togo. 
   

Alle leerlingen (ook die van de  ISK)  hebben in die maanden geld ingezameld door: verkoop 
van tosti’s en pizza’s tijdens de pauze, een sponsorloop, autowassen, de verkoop van pleis-
ters en het organiseren van een Fancyfair/rommelmarkt. Verder hebben 2 leerlingen een 
presentatie gehouden over waterputten in Togo voor de Gemeenteraad van Oldambt.  
Deze actie was een groot succes want de gemeente Oldambt besloot  € 4000,- te schenken. 
Hiermee kunnen bijna 2 waterputten aangelegd worden. Één put geeft water voor 250 men-
sen en kost ongeveer €2200,- 
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Ook Wilde Ganzen heeft onze actie gesponsord en 55% subsidie verstrekt, zodat uiteindelijk 
€ 7235,- beschikbaar was! Hiervan kunnen de 3 beoogde waterputten gerealiseerd worden. 
De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in Togo gestart. Al met al kan teruggekeken wor-
den op een zeer geslaagde actie! 
De bouw van de waterputten is inmiddels gestart! 
YouBeDo 
YouBeDo is een online boekwinkel waarbij de Stichting Tomoka Support sinds kort is aange-
sloten.  Van het door u te betalen bedrag gaat 10% naar een zelf te kiezen goed doel. Deze 
goede doelen staan op de website van YouBeDo aangegeven. Men kan dan het goede doel 
van zijn of haar keuze aanklikken. YouBeDo maakt  10% van het betaalde bedrag eens per 
maand over naar de rekening van STS! 
Denkt u ook eens aan YouBeDo als u een boek bestelt? U steunt ons zonder dat het u iets 
kost!  
 

 
 
 
Privé  Kerstactie 
Door middel van het verkopen van vogeltaartjes, koekjes, jam en gebreide kerstballen pro-
beren we via privé contacten ook nog een extra gift voor de school te realiseren. Mocht u 
mee willen doen… ons bankrekeningnummer 19.84.38.788 staat altijd open!! De school 
heeft dringend nieuw lesmateriaal, plastic bakken om de boeken in op te bergen en verf 
voor een schoolbord nodig....  
 
 

Namens het bestuur van STS wensen wij u allen  fijne feest-
dagen en een  goed, gezond en gelukkig 2014 

 

 


