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Beste vrienden, familieleden, donateurs en andere gulle gevers! 

In oktober 2020, heeft u voor het laatst van ons, STS, gehoord via een brief. Dat betekent 

niet dat er niets is gebeurd, in tegendeel! Na onze oproep tot financiële steun kwam er 

ongeveer €1300 binnen, waarvoor we u zeer dankbaar zijn. We konden weer even met 

vertrouwen vooruit kijken naar het nieuwe jaar. 

*In 2021 is er, ondanks corona, veel gebeurd, want schriftelijk subsidies aanvragen bij 

vermogensfondsen bleek gewoon te kunnen! In januari/februari zijn een aantal fondsen 

benaderd met de vraag of ze wilden helpen nieuwe latrines te bouwen.                                       

En dat bleken ze wel te willen! Zo konden we  met geld van de Hofsteestichting, 

de Joh. Donk Grote stichting én de Wilde Ganzen in juni 3 latrines gaan bouwen( 1 

latrine kost €2200). Tot onze blijdschap kwam er nóg een toezegging, van de 

Casterenshoeve. Weer samen met Wilde Ganzen is men nu net gestart met de bouw van nog 

3 latrines! Door de hevige regenval en de bouw van de andere latrines is dit wat later dan 

gepland, maar voor het eind van het jaar zijn ze zeker klaar. Het is de bedoeling dat de 

latrines gebouwd worden in de nabijheid van een waterput, zodat er altijd schoon water 

voor handen wassen voorradig is. De bevolking krijgt les in het gebruik en ook in hygiëne, 

hetgeen ook in Togo, i.v.m. Corona, heel belangrijk is. In totaal zijn er eind 2021 9 latrines in 

gebruik. Nog steeds veel te weinig natuurlijk, op een bevolking van bijna 10.000 mensen, 

maar wie weet wat 2022 ons brengt. 



*In april kregen we van KOOK  uit Alkmaar een grote gift voor uitbreiding van de Middelbare 

school, die we vorig jaar met hulp van het Dollard College hebben herbouwd. De school 

wordt uitgebreid met een 4e klas, waardoor het nu een volledige cursus kan aanbieden en 

leerlingen hierna naar het hoger onderwijs en/of universiteit kunnen gaan. Men heeft dus 

dringend een extra lokaal en een bibliotheek, vergader- en studieruimte nodig. Ook dit 

project zal, met hulp van Wilde Ganzen nog dit jaar van start gaan. Het wachten was op 

afronding van andere projecten! 

*Ja, na de corona-actie voor 3 waterputten, is het nieuwe waterputten-project  de grootste 

actie die STS ooit voor elkaar heeft gekregen. Gezien het aantal (12) putten dat we op dat 

moment  in 10 jaar hadden gerealiseerd, hadden we het gevoel dat we de 21 benodigde 

putten nooit zouden halen. We hebben toen, na enige aarzeling, een grote aanvraag gedaan 

(voor 10 putten tegelijk= ruim €30.000) bij AFAS foundation. Afas is een groot software 

bedrijf en heeft een eigen foundation, waarmee talloze grote projecten over de hele wereld 

gesteund worden. Ondergetekende moest online een presentatie houden en aan het eind 

van deze spannende dag bleek dat Afas ons project ging financieren! Groot succes dus.                                              

Na alle voorbereidingen (bv. wichelroedelopers 

moesten in de gehuchten naar water zoeken en er 

werden zelfs in Noord-Togo 3 graaf-teams geworven) 

ging in juli de schop en het houweel in de grond. Op 

onze website staat hierover een paar leuke filmpjes. De 

eerste 5 putten waren half augustus klaar. Vanwege 

corona mocht er helaas geen groot feest worden 

gevierd. In oktober vertraagde hevige regenval ook de 

bouw van de laatste 5 putten, maar ze zijn nu klaar en 

op 20 nov. zijn ze allemaal ingewijd, met daarna een 

bescheiden feest zijn. Hiermee hebben we een van onze belangrijkste doelstellingen 

verwezenlijkt:Ons gehele projectgebied  heeft nu op loopafstand van 10 min. schoon 

drinkwater!   Want schoon drinkwater is het begin van alles!                                                           

Binnenkort komt er een video van dit project op onze website!                                                                                                                                     

Vanuit AFAS werden we prettig begeleid door een contactpersoon, waarmee zeer regelmatig 

contact was. Als bestuur hebben we meegedaan aan de uitreiking van de prijs voor het 

Goedste Doel en werden we met vele anderen feestelijk ontvangen in het AFAS theater in 

Leusden. Een leuke ervaring!       

 



QR code Website STS      Qr code facebookpagina STS 

*Ja u ziet het goed! Als u met de app op uw mobiele telefoon deze qrcode scant komt u na 1 

klik op onze website of facebookpagina. Leerlingen van de Campus Noorderpoort houden 

onze website nog steeds zo actueel mogelijk.  

*Voor 2022 hebben we nog geen plannen of voorstellen ontvangen, maar latrines blijven 

waarschijnlijk nog wel even op ons lijstje. De medefinanciering van de basisschool zijn we 

aan het afbouwen, het aantal leerlingen dat een studiebeurs van ons krijgt neemt toe. We 

hebben er nu 7 en zij krijgen ieder 100€ voor schoolkosten en kleding, tot grote blijdschap 

van de ouders.  De pilot met de kleuterschool is positief verlopen en bij de basisschool is nu 

in een eigen gebouwtje een groep kleuters enkele uren per dag bezig zich de Franse taal 

eigen te maken. Met dit doel stuurden we in juli een groot pakket met Franse 

prentenboeken en ander schoolmateriaal naar Togo, want  speelgoed en ander educatief 

materiaal is er niet. Kijk het filmpje op onze website!                                                                                                             

*Mogelijk gaat volgend jaar de rally naar de Noordkaap (Baltic Sea 

Circle) weer van start, nadat hij dit jaar werd afgelast. Het team van 

Midsummer Madness heeft gevraagd of ze ons weer kunnen steunen 

met een project. Gráág natuurlijk!                                                                  

Natuurlijk hopen we dat u ons ook blijft steunen, want voor de basis- 

en kleuterschool en de studiebeurzen krijgen we géén subsidie…Men 

wil zelfs de school graag uitbreiden, want er zijn nog veel kinderen die helemaal geen 

onderwijs krijgen! Onder aan de pagina staan de verschillende mogelijkheden om ons te 

steunen. Alvast onze dank!  

Tot slot wensen wij u allen fijne feestdagen en       
een heel goed en gezond Nieuwjaar! 

                                 

Met heel veel dank en een hartelijke groet, namens het STSbestuur: Ramiz Elias, Anjo van 
Delden, Maaike Nieboer, Hinnie Voets, Machteld van Delden 

 
 
 

Mogelijkheden voor donaties:  
*Via Geef.nl , kies voor STS,Stichting Tomoka Support (geef.nl houdt ruim 9% in voor onkosten); *Doneerknop 
op website en facebook ; *Koop online een boek bij Youbedo ( 10% bij aankoop van boeken, ook e-books): 
doneer aan STS. *Rechtstreeks naar Triodos: NL63TRIO0198438788. Uw gift is aftrekbaar van de belastingen. 



 


