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Beste familie, vrienden, bekenden, sponsors, donateurs,
Dit is de extra nieuwsbrief, die ik u hebt beloofd. Begin januari hebben mijn man Anjo en ik een rondreis gemaakt door Togo en Benin. Het was een geweldige en indrukwekkende reis, die we uiteraard
“uit eigen zak” hebben betaald. We hebben het gevoel dat we het land een beetje hebben leren kennen.
Van sommige dingen kunnen we ons hier gewoon geen voorstelling maken. Alles is er anders, de temperatuur, het verkeer, het eten, de winkels, de taal, de kleuren, het stof enz. Hieronder volgt een kort
verslag van ons bezoek aan Avégamé.

**Het was een heel bijzondere ontmoeting. Voorafgaand aan het bezoek aan het dorp hadden
we al kennis gemaakt met de Togolese projectleiders. We zijn door hen heel hartelijk thuis,
in de hoofdstad Lomé, ontvangen. Daar hebben we alle vragen, die we hadden uitvoerig besproken. De volgende dag hebben ze ons meegenomen door de stad en hebben we o.a. de
(stoffen)markt bezocht.
Op 14 januari zijn we samen op weg gegaan naar Avégamé, een afstand van ong. 120 km,
waar we ruim 3 uur over gedaan hebben…. Het dorpje ligt echt midden in ‘de rimboe’, de
weg ernaar toe was vooral op het eind, niet meer dan een soort voetpad. Maar eenmaal daar
aangekomen werden we met muziek onthaald en volgde een officieel welkomst-ritueel met
een plengoffer. Daarna volgden, in de schaduw van een dak van palmbladeren, verschillende
toespraakjes, ook van de belangrijkste persoon in dit gebied, chief Togbui Dzeto. Vervolgens
was er de prijsuitreiking aan de beste leerlingen van elke klas, zij kregen een paar schriften,
een potlood en een puntenslijper. De kinderen keken allemaal heel ernstig en waren erg onder
de indruk. Hierna natuurlijk muziek! De muzikanten kwamen weer in actie en een groep
vrouwen ging voor ons dansen. Het was een kleurig en vrolijk geheel.
Maar ons bezoek was ook bedoeld voor de ‘opening’ van de nieuwe school, dus kregen we
een rondleiding door de lokalen en spraken we met de meesters, die erg blij waren met hun
nieuwe gebouw en echte schoolbankjes. Alle scholen, dus deze ook, hebben halfhoge muren
en zijn van boven open. Dit is vanwege de ventilatie. Het was er bij ons bezoek ongeveer 38
gr.C..…
Na de lunch (ook de kinderen kregen een feestmaal!) hadden we nog een gesprek met de chief
en bezochten we daarna de pas gebouwde latrines en de waterput, die vlakbij de school aangelegd waren. Ondertussen klonk er nog steeds muziek en werd er volop gedanst en feestgevierd. We hebben natuurlijk talloze foto’s gemaakt, genietend van het kleurige schouwspel en
de vrolijke mensen. Toen we afscheid namen kregen we van de bevolking een cadeau mee:
een levende haan, 4 yams en een zak mais! Voor dit kostbare cadeau hebben we later maar
een goede bestemming gezocht……. Uit het gesprek met de chief en ook bij het afscheid
bleek ons heel duidelijk dat men hoopt dat we hen blijven steunen en dat water, scholing,
landbouw en gezondheid ook hún prioriteiten zijn.**
We hebben hun dan ook beloofd ons te blijven inzetten, want we weten nu zeker: Wij maken, door
uw hulp, echt verschil! En uw geld is goed besteed!
Op de volgende pagina’s vindt u enkele foto’s. Veel meer foto’s van ons bezoek staan op onze facebookpagina en verschijnen ook op Instagram.
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Hoe nu verder….. .
1. Natuurlijk blijven we de school steunen, zolang dat nodig is. De school staat op de lijst voor
overheidssteun, maar wanneer die komt is nog steeds onbekend! Nieuw is dit schooljaar dat er
voor de eerste klas van overheidswege schoolboeken zijn gekomen, een schrijfmethode en
boeken voor rekenen en (Franse)taal. Een hele verbetering waarvoor de onderwijzers ook een
cursus hebben moeten volgen!

Doet u mee????.... graag!
2. Na contact met de Wilde Ganzen deze week kregen wij het bericht dat we, in samenwerking met de Wilde Ganzen, een kleine actie mogen houden voor 1 waterput. De kosten
voor 1 put zijn ruim €2700,- Dat betekent dat wij zelf €1800 bijeen moeten brengen, de
rest wordt aangevuld door de Wilde Ganzen! Het sponsorbedrag van RoundTable 41Oldambt bestemmen we ook voor dit doel, dus… nu nog zo’n €1000 te gaan. Helpt u ons?
Alvast veel dank dat u ook uw steentje (weer) wilt bijdragen.
Helpen is mogelijk door een financiële bijdrag te storten:

* Via de Triodosbank: NL63TRIO0198438788,
* Of via deze link:https://www.geef.nl/externalMod.php?gd=7239&ref=1008
* Wist u dat u bij aankoop van een boek via YouBeDo ons gratis kunt steunen?
* Gratis steun is ook mogelijk via Helpfreely.org!
Met een hartelijke groet namens het bestuur van de Stichting Tomoka Support,
Machteld van Delden

De weg, nou ja het pad, naar Avégamé

Op elke bank staan de schenkers vermeld…

Het bord op het nieuwe schoolgebouw wordt trots getoond, ook is er een heel groot schoolbord!

2

3

de kinderen…

van

Avégamé.

Met de onderwijzers op de foto!

Naar de latrines en waterput.
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