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WERKT AAN EEN BETERE TOEKOMST 
VOOR KINDEREN IN TOGO

Na een zeer succesvol eetfestijn (wat een verkoop…) vertrokken Ronny, Lydia en Wendy voor 
de 2de keer dit jaar naar Togo, met valiezen boordevol materiaal, lange to-do lijstjes, overvolle 
planningen, brieven en vooral zeer veel zin en enthousiasme!   Zo kennen we hen :)….

Naar gewoonte werden petekinderen bezocht en vervoegden nieuwe gezinnen de steeds 
groter wordende Akouyofamilie (intussen 194 petekinderen).

Ook maakten we zeer graag de tijd om de lopende projecten te bezoeken. De 5 waterputten 
functioneren perfect. Het enthousiasme waarmee we telkens onthaald worden in de dorpen, op de 
typische Afrikaanse manier, weekt steeds heel wat emoties los.  En eerlijk gezegd, dit went nooit… 
ook niet na meer dan 30 missies.

Het grootste project van vzw Akouyo, het medisch centrum, is terecht een project waar we zeer 
fier op mogen zijn.  Wat in 2017, na het optreden van Scala,  begon met de bouw van een aantal 
kleine consultatieruimtes groeide uit tot een groot medisch centrum (met hospitalisatieruimte, 
bevallingsruimte,  laboratorium, vaccinaties, verbrandingsoven, waterput) en behoort nu tot de 4 
best functionerende centra in een ruime regio van Togo.  7 voltijdse medewerkers zijn 
tewerkgesteld (vroedvrouwen, verpleegkundigen, laborant, apotheker, bewaker), op vrijdag 
worden vaccinaties uitgevoerd, er gebeuren preventiemomenten, het laboratorium zorgt ervoor dat 
de nodige analyses kunnen gebeuren, meer dan 100 baby’s werden er dit jaar geboren en heel 
veel zieke mensen krijgen de nodige medische verzorging.  De apotheek zorgt ervoor dat mensen 
op zeer korte afstand medicatie kunnen aankopen.  



     

Ronny, Lydia en Wendy organiseerden ook een knutselactiviteit met de kinderen van de koer én 
een voetbalwedstrijd met 4 voetbalploegen in het dorp van de koer.  
Bij het zien van de foto’s en de filmpjes zou je je even op een WK-wedstrijd wanen ;)….

En we keken vooral vooruit… door een, in dit 
geval, grote, gele bril….
De grootste doelstelling van deze missie was het 
bepalen van nieuwe projecten, het zoeken naar 
lokaties voor de nieuwe projecten, veel overleg 
met de nodige mensen omtrent de meest 
dringende noden en behoeften.
En of het vruchtbaar was…. De to-do lijst aan het 
begin van de missie werd alleen maar langer bij 
de thuiskomst… nieuwe plannen werden 
gesmeed, met veel nieuwe ideeën kwamen ze 
terug naar België om met de groep te kunnen 
verwezenlijken waarvoor we staan…. Het bieden 
van een toekomst aan de meest kwetsbaren 
onder ons!



 

Een tipje van de sluier: projecten voor 2023 

Vzw Akouyo hecht veel belang aan de SDG’s (werelddoelen voor duurzame ontwikkeling). 
Met deze doelstellingen in het achterhoofd hopen we in de nabije toekomst volgende projecten te 
verwezenlijken. Dit hangt uiteraard nog van vele factoren af.

- installatie van zonnepanelen op 3 van de 5 waterputten.  2 waterputten zijn aangesloten op het   
elektriciteitsnetwerk, 3 werken met een stroomgenerator op benzine.  Dit is niet is de meest 
duurzame manier van werken, daarom willen we graag overschakelen op zonnepanelen.

- bouw van 1 klas aan een bestaande school: in het dorp waar we dit jaar een waterput en 
sanitaire blok bouwen, staat een goed functionerende openbare school.  Deze school geeft 
onderwijs aan vele kinderen.  Er ontbreekt echter 1 klaslokaal in de lagere school, waardoor 1 
studiejaar buiten onderwijs krijgt.  We willen graag ondersteuning bieden aan deze school.

- bouw van een 6de waterput:  tijdens de laatste missie maakten we kennis met een dorp van 
1000 inwoners waar geen drinkbaar water te vinden is op wandelafstand. Dit dorp heeft letterlijk 
NIKS. De inwoners drinken water uit een plaatselijk plasje…. Deze waterput zou het leven 
zoveel beter maken voor deze inwoners.  Het zal een uitdaging worden, want het dorp is 
gelegen op een vrij grote afstand van ons werkingsgebied.  Dit maakt het voor onze architect 
niet evident.  Maar wetende dat zoveel mensen in deze onmenselijke omstandigheden leven, 
maakt de stap naar verwezenlijking kleiner.



Vzw AKOUYO blaast in januari 10 kaarsjes uit!
10 jaar geleden ontstond vzw Akouyo officieel, de statuten werden dan opgemaakt, na een korte 
tijd gewerkt te hebben als feitelijke vereniging.
Wat begon als een zeer klein project, namelijk het ondersteunen van een klein aantal kinderen, 
groeide snel uit tot een een stevige vzw met een groot aantal petekinderen en talrijke 
verwezenlijkingen van projecten.  Een korte opsomming waar we eind 2022 in Togo staan:
- kleine 200 kinderen in peterschap
- bouw van 5 waterputten 
- bouw van 2 sanitaire blokken
- bouw van een school
- bouw van medisch centrum met alle mogelijke uitbreidingen
- bouw van 9 woningen
- aanbieden van tewerkstelling aan meerdere mensen
- aankoop molen
- aankoop van 7 vaccinatiefrigo’s
- opsturen van meerdere containers met hulpgoederen
- algemene en medische ondersteuning 
- aandacht voor onderwijs
- ….

Ook in België werd hard gewerkt:
- goedkeuring voor fiscale attesten
- werken aan subsidiedossiers voor Ninove en Oost-Vlaanderen
- lid van GROS Ninove
- organiseren van tal van activiteiten 
- ….

We steken niet onder stoelen of banken dat de organisatie zowel in België als in Togo de nodige 
energie vragen.  We staan waar we staan door vallen en opstaan, soms meer vallen, maar we 
stonden altijd terug recht. We bouwden heel veel levenslessen op, beleefden onvergetelijke 
ervaringen, werden geconfronteerd met alle emoties.  Het is hard te beseffen dat niet alle 
problemen kunnen opgelost worden en dat we niet alle leed uit de wereld kunnen helpen.  Maar 
waar we wel in geslaagd zijn, is het geven van een toekomstperspectief aan zoveel mensen in 
Togo, DAT is ons doel en DAT bereiken we!

Natuurlijk…. dit kan enkel verwezenlijkt worden door een groep mensen die hard samenwerken, 
ieder met zijn eigen talenten, maar allemaal met hetzelfde doel voor ogen.  En ook daar slagen 
we in! We zijn met 4 bestuursleden die sinds de opstart het beste van zichzelf geven (Ronny, 
Lydia, Trees en ikzelf), nieuwe bestuursleden (Sylvie en Ann) voegden zich toe aan de groep en 
volgen hetzelfde pad.  Bedankt voor alles!! 
Onze beste vrienden in Togo mogen we zeker niet vergeten, Napo, Wally, Dodji… jullie zijn van 
onschatbare waarde.  Zonder jullie ook geen vzw Akouyo!  Jullie zijn één van ons!



Simpelweg buitengewoon 

Wat als we nu eens  
simpelweg 
geloven in mensen. 

In wat ze kunnen  
wat ze willen  
waarvan ze dromen. 

En vooral ook geloven 
in jezelf 
in je eigen mogelijkheden. 

Wat kan ik doen? 
Wat wil ik doen? 
om de dromen van anderen waar te maken. 

Simpelweg geloven... 

dat gewone mensen 
hand in hand 
schouder aan schouder 
buitengewone dingen doen. 

And last but not least… het allerbelangrijkste…. deze verwezenlijkingen zijn enkel en alleen 
mogelijk dankzij jullie steun, jullie geloof in vzw Akouyo, jullie aanwezigheid op de activiteiten, 
jullie hulp op de activiteiten….

Zoals ze in Togo zouden zeggen ‘AKPE KAKA’ …. Dank je wel!

We beloven de komende jaren het beste van onszelf te blijven geven, ons te blijven inzetten …. 
We blijven gaan!!!!  Daarvoor blijven we jullie nodig hebben, blijven we op jullie steun rekenen.



Vzw Akouyo zou graag nog meer kinderen helpen in dit armste land van Afrika.  
Help ons dit te verwezenlijken en doe een gift of  

word meter/peter van een (wees)kind.  

U kan uw bijdrage storten op rekeningnummer: 
IBAN:  BE39 0688 9395 1219  -  BIC:  GKCCBEBB 

GIFTEN VANAF 40 EURO PER JAAR ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR!  

- Zondag 19 februari: hou alvast deze datum vrij! Meer info volgt!
- Lokatie: Trefpunt Denderwindeke - Bokkendries 9

- maand maart - april: paaseierenverkoop

- Zondag 4 juni: gezinswandeling en - fietstocht:
- Lokatie: de Helix - Hoogvorst 2 - Grimminge
- Tussen 9 uur en 16 uur

- Zaterdag 7 oktober: afhaalfestijn

- November: Muziek voor Togo 

Bestuursleden vzw Akouyo

Annelies Wybo
Ronny Van Nieuwenhove  
Trees Evenepoel
Lydia Aeyels
Sylvie Duvivier
Ann Van Vreckem
 

Contactgegevens op www.akouyo.org

PS: stuur deze mail gerust door naar vrienden of kennissen; wil je hem liever niet meer ontvangen, stuur dan gerust 
een mailtje terug. 

M e e r  i n f o r m a t i e !  
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen 
of wilt u meer weten over de werking van vzw Akouyo? 
Neem dan gerust contact op.


Annelies Wybo, 
Voorzitter


+32 476 88 01 71 
annelies@akouyo.org


Activiteiten in 2023
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