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Beste familie, vrienden, bekenden, sponsors,

Winschoten, december 2015

In Togo is het rustig, geen rampen…, geen oorlog… Gelukkig!
Dus, dacht ik, is het zo langzamerhand weer eens tijd voor een Nieuwsbrief, want het is altijd
leuk om te weten of je bijdrage goed terecht is gekomen! Onze rondzendbrief vorig jaar heeft
een geweldig resultaat gehad. Alle gulle gevers nogmaals hartelijk dank!
*Met de school gaat het goed, alleen het aantal kinderen dat aan het eind van het jaar nóg op
school zit baart ons zorgen. De school in Avégamé kost per jaar ca. €2500. Hiervan worden
de salarissen betaald, een cursus voor de onderwijzers, een pen en potlood en een schrift voor
de kinderen. De ouders betalen een heel kleine bijdrage(in geld en in natura), maar die is
volstrekt onvoldoende om het onderwijs zonder onze hulp te continueren. De opbrengst uit de
eigen jatropha-olie en de bissap is nog zeer gering, de planten zijn nog te klein. Soms hebben
de ouders aan het eind van het jaar geen geld meer om alle kinderen naar school te laten gaan,
dan kan alleen bv. de oudste nog naar school.
De school is nog steeds een EDILschool(* Edil-school in Avégamé. (EDIL = Ecole à d'Initiative Locale -- also
referred to as Ecole à l'Initiative Locale. In other words: a school initiated by local (rural) initiative and financed by the local population and
their eventual supporters),

maar moet nu binnenkort een staatsschool worden. De school voldoet nu
aan allerlei criteria w.b. lessen, opleiding onderwijzers en vooral resultaten. We hopen dat
binnen een jaar die status is bereikt, want dan zorgt de overheid voor de financiering!
Daarom is onze (= uw) steun nu nog onontbeerlijk. Met onze hulp zijn enkele jaren geleden
solarlampen aangeschaft voor de school, zodat het gebouw nu ook ’s avonds gebruikt wordt
voor cursussen en vergaderingen. Maar… de (Chinese) kwaliteit laat te wensen over en ze
zijn aan vervanging toe. Door het vochtige klimaat wordt het metaal snel aangetast.

Bissapveld

kinderen op school,

hier met een nieuw schrift uit Nederland!

*Begin dit jaar is een nieuwe waterput met touwpomp feestelijk in gebruik genomen.

De touwpomp:
Eenvoudige techniek, makkelijk lokaal te produceren en te onderhouden. Vakwerk en kwaliteit vervaardigd door
de lokale bevolking. Dus: een pomp die werkt en blijft werken! Een pomp ook, die schoon water naar de
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oppervlakte brengt. De maatschappelijke reikwijdte van een waterpomp is groot. Veel waterputten worden
gedeeld door 15 tot 20 gezinnen of families, vaak een groep van al snel 75 mensen! In een dorp waar een van
onze pompen is geplaatst wordt voor zeker 30 vrouwen (en vooral ook kinderen) de taak van het waterhalen veel
gemakkelijker, waardoor ze meer tijd overhouden voor scholing en ander werk. Het effect van het plaatsen van
een pomp is dus veel groter dan "alleen maar" verbetering van de gezondheid.
-Werking van de touwpompDoor te draaien aan een boven de waterput staand wiel, wordt een touw in de put door een stijgpijp omhoog
getrokken. Het touw heeft om de meter een knoop waarop een stop rust die precies in de pijp past. Daarmee
wordt steeds een kolom water omhoog getrokken. Door het water met deze touwpomp omhoog te trekken raakt
het niet vermengd met bodem- en oppervlaktevuil en wordt het zo dus niet vervuild. In de meeste putten worden
emmers aan een touw in de put omlaag gegooid waardoor het water niet schoon blijft.

*De bouw van het latrineblok stagneerde helaas door een gebrek aan cement. Ook de
volgende put kon dus (nog) niet afgewerkt worden. Er is wel cement te koop, maar de prijs
explodeerde plotseling! Het wachten is nu op een prijsdaling en het droge seizoen. Pas dan
kan er weer gewerkt worden. (www.togo-online.co.uk/togo/penurie-de-ciment-au-t...
www.republicoftogo.com/.../La-demande-en-ciment-...)

* Het boekenproject is een groot succes!

Deze boeken zijn dit jaar gekocht in Lomé voor de
'bibliotheek' van de school. Tijdens een staking (in het hele land) door leraren en onderwijzers
konden de leerlingen gelukkig wel blijven lezen.... Bedankt voor de gift, sponsor! >>Bij deze
doe ik een oproep aan een ieder die nog wat Franse kinder/jeugdboeken in de kast heeft staan:
we houden ons aanbevolen! Op de vraag aan onze partners in Togo hoe het gaat met de
boeken en het lezen ervan kwam dit antwoord:
"… Reading sessions have commenced. The children love the books. However the books are
too few. Since we bought books for different levels, there is a limited number of books per
school level. We have been contacted by three other schools in Kpékpéta who want to be part
of this reading program. At the moment we can’t satisfy demand. We need more books,
transportation facilities and a small fee to pay a reading assistant to travel between different
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schools, operating a mobile library. We will report the progress of the reading program in the

end of year report."
*Een nieuw seizoen, een nieuwe ACTIE!
Geïnspireerd door het herfstseizoen en de appeloogst, ben ik zelf een APPELTJESACTIE
gestart. In de 'schooltuin' van de school in Avégamé staan een paar fruitbomen. Maar er is nog
veel lege grond. Doel is voor elk kind een eigen boom bij elkaar te sparen, en dat wordt dan
geen appelboom maar b.v. een mango-,papaya-, cocos-, bananenboom. De kinderen
verzorgen de boom zelf, ze krijgen daar ook les (en instructie) in.
Dus heb ik ruim 50 appels gemaakt en een groot deel daarvan al verkocht! Ook zelfgemaakte
bosbessenjam en appelchutney zijn te koop voor het goede doel!

appels

bosbessenjam

*Plannen voor de komende tijd: *rondsturen van de nieuwsbrief * klein kerstmarktje
organiseren bij vriendin * entameren van een project via het Albert Schweitzerfonds
*aanschrijven van diverse instanties voor financiële steun * >>sponsorwerving voor het team
Midsummer Madness dat mee gaat doen aan de Baltic Sea Circle Rallye en onze stichting als
‘goed doel’ heeft uitgekozen!(zie facebook ) * Uitbreiden van boekenproject * uitwerken van
maaltijd-project voor de schoolkinderen * continueren van bomenplan (appeltjesactie).*
lezingen/presentaties houden* De VVP Westerkwartier heeft ons gekozen als collecte doel en
gaat ons in 2016 steunen!! Mooi! *Nieuws direct melden op Facebook ……………
*Rechtstreeks online doneren is nu ook mogelijk: op onze Facebookpagina zit daarvoor een
‘knop’, maar het kan ook via www.geef.nl !
Ik hoop dat u zo weer een beetje bent bijgepraat. En natuurlijk hopen we ook dat u ons ook
dit jaar blijft steunen, we willen de kinderen zo graag naar school laten gaan en ze ook nog
nieuwe boeken geven, …en misschien ook een maaltijd en niet vergeten de nieuwe
solarlampen!
Met een hartelijke groet,
Namens het bestuur, Machteld van Delden
stichtingtomokasupport@kpnmail.nl; Triodosbank: NL63TRIO0198438788
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