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Referentie:2e actie voor instandhouding onderwijs in Avégamé

Winschoten, 22 nov.2012

Beste familie, vrienden, bekenden,
Waarschijnlijk weten jullie (nog) dat Anjo en ik nauw betrokken zijn bij de Stichting
Tomoka Support, die een prachtig, duurzaam project in Togo (West-Afrika) ondersteunt.
Togo is nog steeds één van de arrnste landen ter wereld en wordt door zeer weinig
hulporganisaties gesteund. Als stichting hebben we een aantal kleinere projecten zoals de
school,de bouw van waterputten en latrines, jatropha – en fruitbomen geadopteerd.
Vorig jaar om deze tijd kwam een mail uit Togo dat er geen geld meer was en dat het beetje
dat nog over was gebruikt moest worden voor het ‘overleven’ van de bevolking. Dit
betekende dat alle projecten stil zouden komen te liggen, ook de school in Avégamé, die wij
de afgelopen 2 jaar zo gesteund hebben én waar de eerste waterput met onze hulp is
gerealiseerd.
Uit deze mail kwam een kleine actie op gang, er was €600 nodig voor het salaris van 3
onderwijzers. Hiermee zou de school weer een jaar vooruit kunnen. Dankzij de vele giften,
een collecte, en verkoop van kleine artikelen konden we ruim €930 overmaken! Een deel van
dit geld is geïnvesteerd in een nieuw gebouw (zie foto’s), daar het oude lekte en te klein was
geworden. Het hele dorp heeft met veel plezier meegeholpen met de bouw. Intussen hebben
de kinderen om de school een heg geplant van jatrophastruiken. Over 3 jaar kunnen ze de
oogst verkopen aan de oliemolen en komt dit geld weer ten goede aan de school zelf!
Dit jaar is er nog geen brief uit Togo gekomen, maar ik weet dat er voor het nieuwe jaar
nauwelijks geld is om de school te laten voort te bestaan. De ouders betalen een heel kleine
bijdrage, maar die is onvoldoende om het onderwijs te continueren. Door het succes van
afgelopen jaar is de school gegroeid en willen nu bijna 100 kinderen leren lezen, schrijven!
Vandaar dat ik jullie hulp (weer) inroep. Het schooltje in Avégamé kost per jaar ca. €1500.
Hiervan kunnen de salarissen betaald worden, een cursus voor de onderwijzers, een pen en
potlood en een schrift voor de kinderen en is er ook nog geld voor een schoolbord!! We willen
tegelijk ook inzetten op de aanschaf van solar-lampen in de school, zodat het gebouw ook ’s
avonds gebruikt kan worden voor cursussen en vergaderingen. Willen jullie mij helpen het
startbedrag van €100 te laten groeien d.m.v. een kleine bijdrage?* Elk bedrag, hoe klein ook
is welkom en gaat rechtstreeks naar het project, er is geen strijkstok!
Uiteraard mag ook de bouw van een nieuwe put of latrines gesteund worden. Dit kan bij
overschrijving aangeven worden.
* Triodosbank 198438788, t.n.v. Stichting Tomoka Support
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Ik hoop op jullie steun, zodat wij samen deze actie voor de kinderen van Avégamé tot een
groot succes kunnen maken! Hieronder volgen nog een paar foto’s van de bouw van de
nieuwe school.
Voor meer informatie: bezoek onze website:www.stichtingtomokasupport.org .
Met een hartelijke groet,
Machteld

Er worden in de zon stenen gebakken....

daarna wordt een‘skelet’gebouwd

De kinderen helpen bij het gras snijden en dragen, de mannen bedekken het dak ermee.

De school is klaar!
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