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NIEUWSBRIEF 5

Winschoten, mei 2016

Goed nieuws te melden!

1e latrine!!!

Beste familie, vrienden, bekenden, sponsors,
Misschien bent u verbaasd nu al een nieuwsbrief te ontvangen, terwijl het jaar nog lang niet om is. De eerste
reden van deze nieuwsbrief is het feit dat we inmiddels 5 jaar bestaan!!! Ter gelegenheid van ons eerste lustrum
hebben we onze partners in Togo gevraagd naar hun bevindingen en conclusies na 5 jaar samenwerking met
onze stichting.
Hieronder volgt de inleiding op de “Summary” die wij uit Togo ontvingen:.
Dear ‘STS’ Board Members,
It is with great pleasure that the Board of Tomoka addresses you this letter, to congratulate you for 5 years of
existence as a Foundation. We are proud to be your partner. Happy Birthday.
Op blz 3 en 4 vindt u foto’s van de oplevering van de 3e waterput en de eerste latrine. We zijn heel trots dat er nu
3 putten zijn, eindelijk een latrineblok en dat door de latrines én de putten de gezondheid van de kinderen en de
ouders zich steeds verbetert. Verder natuurlijk foto’s van de school, die nog steeds ons hoofddoel is.
Bekijk de foto’s op pagina 3,4.
The situation before the intervention of STS
Before the STS intervention, the Avégamé hamlet had a Primary School built by local initiative (EDIL in French), totally unknown to the
National authorities of Education. The school did not even have all the 6 Primary School levels required of a Primary School. It had
only one teacher, who was hardly ever paid a salary. The School lacked teaching materials. In short, the school existed only in name.
The situation since the intervention of STS
In the past 5 years of STS donations to Tomoka’s intervention of Improving Primary Education, the Primary School in Avégamé ( EDIL
Avégamé), has made remarkable progress. Our various Progress reports on the Project 808, have clearly shown this .
Below, we present some aspects of the progress made:
The establishment of a Parents’ Association (APE) .The APE meets regularly on School Affairs.
From a single teacher, the School now boosts of 3 teachers. Each teaches two of the six class levels. Tomoka intends
to have 6 teachers-one per class level as is required by the Ministry of Education.
A salary supplement to the three teachers at the end of each month. This has led to teacher retention at the school.
Capacity Building of EDIL Teachers through upgrading teaching, lesson planning, administration for example
facilitation of teachers for bi-weekly and monthly meetings at the Inspectorate of Schools in Agou approximately 35
Kms from Avégamé .
Maintaining Participation in National Testing and Final Examinations by assistance in acquiring birth certificates,
School identity cards, photos and registration for the final examinations. Since the school year 2012-2013, the EDIL
has had pupils participating in the CEPD (Certificat d’Etudes du Premier Degré = Primary Education Certificate) and
their performance has steadily improved with the increase in number of candidates.
Donations of readers to enhance pupil vocabulary
Maintaining existing new functioning levels with the help of Lesson Plan Aids, Teaching Aids & Learning Materials
for Pupils
Improvement of education equipment with solar lamps for evening lesson revision by pupils and lesson preparation by
teachers
The official recognition of the EDIL Avégamé School by the National Authorities of Education, and its eligibility to
receive government subventions like a qualified teacher as School Director, whose salary is paid by the government.
Incorporation of relevant rural competences into the curriculum with the fruit trees and school garden

Op de goede weg.
Als u bovenstaande heeft bekeken zult u, net als wij tot de conclusie komen dat wij op de goede weg zijn. Wij
maken verschil! En daar zijn we wel een beetje trots op: met uw hulp is dit tot stand gekomen. Natuurlijk
hadden we ook hulp van platforms als de Wilde Ganzen en MacroMicro/1%club.

Dit jaar worden we bv. gesteund door een mooie actie van de broers Van Delden: zij doen in juni met een oude
auto mee aan de Baltic Sea Circle Rally en moeten daarbij ook een goed doel sponsoren. ( nieuwsgierig? meer
weten ? volg hen op: www.midsummermadness.eu of via facebook: BSC2016 midsummermadness, ze zullen
regelmatig verslag doen van hun belevenissen tijdens hun 7000km-tocht ). Dank aan het rally-team Midsummer
Madness!

Ook de Oldambster nachtrit op 25 juni a.s.wil ons sponsoren met een deel van de opbrengst van deze rally.
Geweldig, dank aan Round table 41!
Ter gelegenheid van ons lustrum willen we wat meer publiciteit geven aan onze stichting. Er verscheen al een
artikel in Het Streekblad en er zal ook nog een interview in de Oldambster komen binnenkort. Bovendien zou het
fantastisch zijn als we samen een extra doel kunnen verwezenlijken: b.v. een nieuw schoolgebouw (één van de
eisen van de overheid om voor staatssteun in aanmerking te komen).
We gaan proberen verschillende acties hiervoor te voeren:

* “Schenk een bank” >>met €40 financiert u een schoolbank voor 2 kinderen
*Op 26 juni staan we met een stand op de Zomerfair bij boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda en verkopen
we allerhande leuke dingen ( o.a. kettingen, kussens brocante..).
* “Koop een kip”: voor €5 financiert u 2 (leg)kippen voor het schoolkippenhok. De bedoeling is dat de eieren
voor de veelal ondervoede kinderen zijn en dat ze, door op school een gezonde maaltijd aan te bieden, af en toe

een stukje vlees in de soep krijgen.
Gehoord, nadat er aan een groep mensen verteld was over onze stichting: ”hier geef ik graag iets aan, hier blijft
niets aan de strijkstok hangen…”
Boeken: vrienden van ons gingen naar Frankrijk en kwamen terug met meer dan 100 (Franse)boeken voor de
“schoolbibliotheek” van Avégamé! Een prachtig cadeau. Kort geleden kwam er een doos van Biblionef met 35
Franse prentenboeken! Geweldig mooi. Nu nog het vervoer naar Togo!

Tot slot is het leuk om te vermelden dat Anjo en ondergetekende in januari een reis gaan maken naar Benin en
Togo en dan natuurlijk op bezoek gaan bij onze partners in Lomé en het project. We willen graag met eigen
ogen zien hoe het daar is en wat er tot stand gekomen is. Men verheugt zich daar zeer op onze komst. En
misschien kunnen we de boeken meenemen.

Mogelijkheden voor donaties:
Via Geef.nl , kies voor STS,Stichting Tomoka Support (geef.nl houdt ruim 9% in voor onkosten)
Youbedo ( 10% bij aankoop van boeken, ook e-books): doneer aan STS
Helpfreely.nl ( 2-5% bij online winkelen bij veel verschillende zaken)
Rechtstreeks naar Triodos: NL63TRIO0198438788

3e Pomp, 1e latrine en de school, foto’s

installatie van de touwpomp en “opening”van de put door de chief.

Bouw en opening van de eerste latrine in de buurt van de school. De kinderen krijgen handenwas-les bij de tippy-tap!

solarlamp

De school is aan vernieuwing toe: het dak lekt en waait weg als er veel wind is…, de vloer is niet van cement,
dus modderig....

