28, november 2021
Inleiding
In deze nieuwsbrief informeren wij U over het weer opstarten van onze activiteiten in Togo na een lange pauze
als gevolg van de coronapandemie. In de maand november 2021 zijn Cécile en Jouke hiervoor naar Togo gereisd.
Het werk is weer begonnen. Wij concentreren ons op
weeshuizen en straatkinderen. Lees in deze nieuwsbrief wat we precies doen.

Onze nieuwe projecten
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Weeshuis Béthanie
fruit. Wij hebben opdracht gegeven om alsnog muskieDit weeshuis staat in een buitenwijk van de stad Lomé.
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de problemen met de geboorde waterput te repareren.
intern op dit moment 13 jongens en 19 meisjes in de leef- Verder gaan we hier hetzelfde [pakket aan preventieve
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golese begrippen goed georganiseerd en ook goed qua
team. Lees meer over dit weeshuis (in het Frans) op httvoorzieningenniveau. Een groot probleem is wel dat de
ps://www.ongjadah.org/orphelinat-vigneron/
religieuze die het huis draagt, zwaar ziek is. Daardoor
komt er minder geld binWeeshuis Joko Kopé
nen om de kinderen goed te
Dit weeshuis bevindt zich
verzorgen. Op (preventief)
op zo’n 40 km van Lomé.
medisch gebied vallen er de
Het is grotendeels bereiklaatste tijd gaten. Onze
baar via een verharde weg,
stichting gaat helpen die
maar de laatste zes km
gaten te dichten.
moet men over een onverWij gaan organiseren (en fiharde weg rijden. Het weesnancieren) dat de kinderen
huis is opgericht in 2012
alle noodzakelijke vaccinadoor een Belgische stichting
ties krijgen. Verder zal bij
met als drijvende kracht de
alle kinderen bloedonderBelgische Sylvia Roovers. Zij
zoek worden gedaan met
woont vanaf 2000 in Togo
als doel sikkelcelanemie,
waar ze eerst betrokken is
HIV, hepatitis B en de
geweest bij projecten met
Op bezoek bij le Vigneron
bloedgroep (belangrijk
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een klein team onder leiding van Cécile. Kinderen die dan Dit weeshuis heeft de zaken goed voor elkaar. Je ziet dat
grotere medische problemen hebben, zullen op ons koser een Belgische stichting achter staat. De gebouwen zijn
ten behandeld worden. Van belang is ook dat de beschermooi gebouwd en goed onderhouden. Er is een grote
ming tegen muskieten bij Béthanie niet voldoende is. Wij
moestuin en met de zonnepanelen op het dak is er ook s
hebben daarom opdracht gegeven om vó ó r de ramen van
’avonds voldoende licht om te studeren. Ook worden de
de slaapkamers van de jongens muskietengaas aan te
kinderen goed verzorgd. Een probleem is wel dat er geen
brengen. Dat was bij een deel van de slaapkamers om fiarts in de nabijheid woont. Wij hebben dit opgelost door
nanciële redenen nog niet
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Dit weeshuis bevindt zich
over noodzakelijke onderop zo’n 30 km van Lomé in
zoeken en behandelingen
een dorpje dat alleen te bevan zieke kinderen. Onze
reiken is via een lang zandstichting geeft hem daarpad. Het is opgericht in
voor een vergoeding.
2011. Er verblijven 14 jongens en 3 meisjes in de leefOok dit weeshuis krijgt van
tijd van 5 tot 18 jaar. Het
ons het pakket preventieve
De jongens van Ange
weeshuis wordt bestuurd
medische zorg dat wij aan
door de Togolese goede
Béthanie en le Vigneron gedoelenorganisatie (ONG Jadah) die ook enkele andere hu- ven: vaccinaties die niet zijn gedaan alsnog uitvoeren,
manitaire projecten heeft.
bloedonderzoek en in mei 2022 een lichamelijk onderWij vonden het weeshuis goed opgezet maar wat minder
zoek door Cécile met haar team. Tijdens ons bezoek aan
goed qua voorzieningen dan Béthanie. Zo hing er voor
het weeshuis hebben Cécile en Sergio al een aantal urgeneen deel van de slaapkamers en openbare ruimtes geen
te onderzoeken gedaan. Zo werden bij vijf kinderen oogmuskietengaas en ook functioneerde de geboorde waterproblemen vastgesteld die snel moeten worden aangeput niet meer. Daarom moeten de kinderen ’s morgens in
pakt. En bij alle kinderen werd een kort gehooronderzoek
het dorp water gaan halen in grote teilen. Ook was er
gedaan dat ook noopt tot snelle verdere actie.
geen moestuin voor de broodnodige verse groente en
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Lees meer over dit weeshuis (in het Nederlands) op https://www.jokotogo.com/jokokope.html (informatie ietwat verouderd) en https://www.facebook.com/vzwJokoTogo/
Straatkinderenhuis Ange
In de stad Lomé heeft de Togolese goede doelenorganisatie A.n.g.e een project opgezet om straatkinderen een tehuis te geven. Deze organisatie werd in 2001 opgericht
op straatkinderen te helpen door een veelheid aan projecten. Eén van die projecten is het opvangcentrum in de
stad waar 42 jongens een tehuis vinden in de leeftijd van
7 tot 24 jaar. Hun ouders leven deels nog wel maar die
hebben geen mogelijkheden om voor hen te zorgen. Zodoende zijn de jongens op straat beland en uiteindelijk
zijn ze daar opgepikt door medewerkers van de stichting.
Ze leven nu in het opvanghuis waar ze slapen, eten, spelen en worden opgevoed. En ze gaan ook naar school.
Het opvanghuis heeft de zaken goed voor elkaar maar op
het terrein van de gezondheidszorg kan er nog het nodige
worden verbeterd. Daarom zullen wij ook hier het pakket
van preventieve zorg gaan uitvoeren: vaccinaties die niet
zijn gedaan alsnog doen, bloedonderzoek en in mei 2022
een lichamelijk onderzoek door Cécile met haar team.
Meer informatie (in het Frans) over dit project is hier te
vinden.

Blijvende zorg
Bij elk van de vier projecten zullen wij ook in de toekomst
zorg blijven aanbieden. Want er komen kinderen bij en
daarnaast hebben de kinderen die er al zijn, blijvend aandacht nodig. Daarom kunnen alle vier de tehuizen een beroep op ons blijven doen. In eerste instantie is onze Togolese arts Sergio het aanspreekpunt. Hij analyseert de vragen en geeft advies, behandelt en verwijst zo nodig door
naar medische specialisten en ziekenhuizen.
Bij ons zorgpakket hoort ook dat we ervoor zorgen dat de
“huisapotheek” bij elk van de tehuizen op orde is. Dat is
nu niet het geval. Wij verschaffen de tehuizen allerlei zelfzorgmiddelen waaronder medicijnen tegen pijn, parasieten, bloedarmoede en dergelijke.
Voor het geval U wilt helpen
Alle hulp die wij bieden kost natuurlijk geld behalve de
kosten van Cécile en Jouke die ‘pro Deo” werken. Wie wil
kan steun geven en wel op twee manieren.
Eerste optie: maak een bedrag over op het rekeningnummer van onze stichting: NL83 RABO 0133363376 (let op:
na NL83 komt het woord RABO met een O van Otto en
dan het nummer 0133363376, dat begint met een nul)
ten name van Stichting kinderhulp Togo in Zoetermeer.
Tweede optie: sponsor een of meer kinderen van een tehuis. Met een bedrag van € 30 tot € 50 kunt U een kind
een maand lang onderhouden. Het zou fijn zijn als U dat
bijvoorbeeld een jaar lang doet. Wij verschaffen U de gegevens van het kind en van tijd tot tijd ontvangt U voortgangsberichten over zijn/haar situatie.
Goed om te weten: U kunt de gift aftrekken volgens de regels van de belastingdienst want wij zijn een ANBI-stichting.
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Van de Stichting Kinderhulp Togo te Zoetermeer

Cécile doet oogonderzoek

BIC: RABONL2U
Volg ons op twitter: @KinderhulpTogo.
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