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Dankzij de  medewerking van studenten van het Noorderpoort is deze

tot stand gekomen.

Het begin van dit jaar was rustig. Door een ban op het winnen van

zand en de enorm gestegen kosten voor cement lag het laatste

project van 3 latrines stil. Er gebeurde daarna achter de schermen 

van alles, want er werden evengoed plannen gemaakt voor de

toekomst.  Intussen steunde Team Midsummer Madness onze

basisschool via hun rally (naar de Noordkaap en via de Baltische

staten weer terug) met een bedrag van €2100. Hiervoor wordt er een

kantoortje aan de school gebouwd voor vergaderingen van docenten

en de  directeur.                                                                   

Daarna ontstond langzamerhand een groot plan voor de verdere

ontwikkeling van het gebied. Ook in Togo spelen

klimaatveranderingen een grote rol. Door ontbossing, bodemerosie

e.d. is er b.v. bijna geen hout meer om op te koken. Hier moet

verandering in komen. Het eerste plan bleek veel te groot(s) en is in

de zomer terug gebracht tot een kleiner en beter te managen plan

onder de titel:

Heggen voor inkomen.

We hebben dit plan ingediend, wederom bij AFAS en na mijn

presentatie in september  bleek dat het plan zeer positief werd

beoordeeld: we kregen de benodigde €30.000! In Togo was men heel

erg blij, eindelijk kan men aan de slag met de toekomst van de

streek.

Eind oktober zijn de eerste stappen voor dit 2 jarige project gezet.

Het plan in het kort: d.m.v. het telen van Jatropha, de uit de

vruchten/noten verkregen olie te verwerken tot biodiesel en zeep. Van

de restproduktie wordt bio-mest gemaakt en in een later stadium ook

brandstof in de vorm van 'groene'briketten. 40 boeren krijgen een erf-

omheining(de heggen) van jatropha struiken en na levering volgend

jaar van de oogst krijgen ze in ruil daarvoor biomest terug. Deze

biomest schijnt heel goed te werken en veel boeren willen mee doen. 

 Men is nu begonnen met de bouw van schuren  en opslagruimten,

https://stichtingtomokasupport.org/


want er komen ook enkele machines, zoals een oliepers. Binnenkort

begint men aan de verbetering van de weg naar het grootste dorp,

waar markt gehouden wordt en dat aan een belangrijke doorgaande

route ligt. 

In alle kleine gehuchten is voorlichting gegeven en zijn er comités

opgericht. Dit project zal voor de vrouwen heel belangrijk zijn, want

door het maken van zeep kunnen ze een extra inkomen verwerven. 

Hun inkomen uit het maken van houtskool houdt nl. binnenkort op, bij

gebrek aan bomen! 

Via de website en facebook kunt u de vorderingen en activiteiten

volgen. 

 



    

Nog een belangrijk feit is het bezoek van mw Sandra van der Berg,

onze contactpersoon  bij Wilde Ganzen, aan onze projecten (o.a.

waterputten, latrines, de middelbare school) Ze was zeer enthousiast 

en heeft de meeste projecten ook bezocht. Tot onze geruststelling was

alles in orde, ook onze partners werden zeer serieus en betrouwbaar

bevonden!

 

      

 

 



Onlangs is het latrineproject weer opgepakt, na uitstel, vanwege de

gestegen prijzen. Gelukkig is voor het einde van het jaar gelukt toch 3

latrines te bouwen, ook al is de 3e iets kleiner (1 cabine).  Met veel

dank aan de Wilde Ganzen en De Casterens-hoeve  voor hun

sponsoring én hun geduld!                                                              

    

Al met al kunnen we blij en tevreden zijn over de activiteiten in Togo.

We zijn van plan om samen met Tomoka en Wilde Ganzen in 2023 een

3-jarenplan voor de streek op te stellen. Hiermee willen we bestaande

projecten versterken en waar nodig uitbreiden. Tevens willen we ook

hiermee onze bemoeienis langzaam maar zeker een beetje afbouwen.

Het enige punt dat ons een beetje zorgen baart is... onze

bankrekening: we steunen de basisschool, de leerlingen met een

beurs en de kleuterschool uit onze eigen lopende middelen. Dankzij

de flessenbonnen van supermarkten en de steun van enkele trouwe

sponsoren komen we een eind. Toch hopen we dat u ons ook blijft

steunen met een bijdrage, zodat we alle kinderen (en liefst nog

meer..)naar school kunnen laten gaan, een maaltijd kunnen geven en 

leerlingen verder kunnen laten studeren voor een goede toekomst! Bij

voorbaat dank voor uw steun!
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