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STICHTING 

                  SUPPORT        NIEUWSBRIEF 8  

Winschoten, december 2017 

 

Beste familie, vrienden, bekenden, sponsors, donateurs,   

                                

Dit is alweer de 8ste  nieuwsbrief.  

Begin januari hebben mijn man Anjo en ik een rondreis gemaakt door Togo en Benin. Het 

was een geweldige en indrukwekkende reis. We hebben het gevoel dat we het land nu een 

beetje hebben leren kennen. Van sommige dingen kunnen we ons hier gewoon geen voorstel-

ling maken. Een kort verslag van ons bezoek aan Avégamé heeft u in de 7e nieuwsbrief kun-

nen lezen. 

We hebben toen de chief en de bevolking beloofd ons te blijven inzetten, want we weten nu 

zeker: Wij maken, door uw hulp, echt verschil! Uw geld wordt goed besteed en men is er 

zeer dankbaar voor! 

 

Hoe gaat het 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! 

2. We hebben gevraagd wat er nog meer dringend nodig is en we kregen een lijstje met 5 

kleine projecten, (onder de €2000). *Een solarinstallatie voor elktriciteit in de 

medische post in Kpékpéta stond bovenaan,*verder een wateropslagtank,*latrines 

bij de school in Kpékpéta,*een solarkoelkast in de medische post om vaccins en an-

dere medicijnen te kunnen bewaren,*schoolbankjes voor de 2 klasjes voort-

gezetonderwijs. Natuurlijk blijven waterputten prioriteit houden, er zijn er 21 nodig.       

3. Na contact met de Wilde Ganzen kregen wij het bericht dat wij bij 

uitzondering een kleine actie  mochten houden voor 1 waterput. De kosten  voor 1 put 

zijn ruim €2700,- Dat betekent dat wij zelf €1800 bijeen moesten brengen. Intussen is 

de bouw van de put gestart. Want met uw hulp en de opbrengst van het sponsordiner is 

dat gelukt!  

In juni  organiseerden we nl. een gezellig en succesvol Sponsordiner. De opbrengst 

bedroeg meer dan €2000. In de voormalige Tramwerkplaats (nu Harbour Jazzclub) 

ontvingen we ruim 65 gasten. De tafels waren prachtig, feestelijk gedekt, er was een 

film over het bezoek aan Avégamé, een verloting en ook nog een kleine veiling. We 

zijn van plan in het komende jaar (waarschijnlijk in september) weer zo’n evenement 

te organiseren! 

4. In september zijn de voorbereidingen begonnen voor deelname aan de landelijke actie 

      Wandelen voor Water. Namens onze stichting gaan de groepen 7 en 8 van de  

      Noordkaap te Oostwold een sponsorloop houden, t.b.v. een waterput. Helaas doet   

      maar 1 school uit onze omgeving mee, maar met hun deelname zijn we toch heel blij. 

      De sponsorloopvindt plaats op 21 maart 2018. 

5. Verder hebben we subsidieverzoeken ingediend bij diverse instanties. Kort geleden 

heeft de kringloopwinkel HVO uit Heerhugowaard ons verzoek ingewilligd met een 
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prachtige donatie van €1000, t.b.v. de latrines! Heet van de naald kan ik u een grote 

stap melden: Stichting KOOK uit Alkmaar gaat de lang gewenste Solarinstallatie 

sponsoren én de solarkoelkast (samen ruim €3700)!!!! Nu hoeft er straks geen 

bevalling meer bij kaarslicht te gebeuren en kunnen nu alle kinderen gevaccineerd 

worden. Ook antiserum tegen slangebeten kan hier straks koel worden bewaard  en 

hoeft hieraan niemand meer te sterven, omdat het ziekenhuis te ver weg is. We zijn erg 

blij met deze gift. In Togo was het groot nieuws en is men opgetogen. 

We doen ook een gooi naar financiering van een nieuw waterputtenproject via de 

Nacht van de Fooi. Voor kerst is er al jaren bij een vriendin een mini-kerstmarkt, 

waar veel zelfgemaakte dingen worden verkocht. 

 

U ziet, we blijven zoeken naar mogelijkheden om ‘ons’ dorpje in Togo te blijven steunen. 

Het gaat niet met grote stappen, maar steeds doen we een stapje verder in de goede richt-

ing.We houden u op de hoogte. 

   
 

Er is door de overheid een medische 

post gebouwd, maar  zonder elektriciteit en water. Ook ontbreken diverse medische hulpmiddelen. Maar 

binnenkort is er dus elektriciteit door zone-energie! 

 
 

Ik wens u, mede namens het bestuur van Stichting Tomoka Support, 

fijne kerstdagen en een heel goed en gezond 2018. 

 
 

Met vriendelijke groet,  

Machteld van Delden 

 
 p.s. Kijkt u ook eens op onze facebook pagina, dan blijft u op de hoogte van de laatste acties en gebeurtenissen.( 
www.facebook.com/StichtingTomokaSupport ) 

Als u ons financieel wilt helpen, hier volgen nog even een aantal mogelijkheden: 

* 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 door online aankopen via Helpfreely.org! 

http://www.facebook.com/StichtingTomokaSupport
https://www.geef.nl/externalMod.php?gd=7239&ref=1008

