
 

Oktober 2018: opstart medisch centrum… geduld wordt op de proef gesteld… 
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WERKT AAN EEN BETERE TOEKOMST 
VOOR KINDEREN IN TOGO

We hangen momenteel in de lucht, in gedachten verzonken en bladerend door de foto’s, na 
een intense week in Togo.  Het was mama haar vijfde missie, ik ben ondertussen de tel 
kwijtgeraakt, maar ik zal boven de 25 keer uitkomen…  Je zou denken ‘ik weet al wat we zullen 
beleven of de missies worden een gewoonte’, maar dit is helemaal niet zo.  Iedere missie is 
anders en iedere keer beleven we nieuwe ervaringen.  Wat wel een constante blijft, is de 
overspoeling van verschillende emoties.  Enerzijds intense vreugde bij het zien evolueren van de 
vele gezinnen die we ondersteunen, anderzijds verdriet, kwaadheid, onmacht bij de vele bezoeken 
aan families in arme wijken in Lomé en omstreken én bij het horen van de vele trieste verhalen. 
Vaak ging de gedachte door mijn hoofd ‘ je moet toch maar het (on)geluk hebben waar je wieg 
klaarstaat bij de geboorte’.  

We voorspelden een vrij rustige missie, een planning die we rustig konden afwerken en 
misschien hadden we eens wat tijd over om rustig te wandelen door het dorp. Niets was minder 
waar!  Dagen konden niet vroeger starten en de dag werd pas afgesloten in ons vertrouwde 
restaurantje ‘Greenfield’ na 19 uur of 20 uur.

Het meeste van onze tijd spendeerden we aan het operationeel maken van het medisch 
centrum.  Tijdens de missie van juni 2018 werd het gebouw officieel geopend in het bijzijn van 
verantwoordelijken van het ministerie, dus wij verwachtten de eerste patiënten tijdens de maand 
juli.  Dit gebeurde echter niet en de opstart liet op zich wachten.  Waarom? Waarop wordt 
gewacht? Welk probleem zagen we over het hoofd?  Wat of wie ontbreekt er nog?  Met al deze 
vragen vertrokken we naar Togo en spoedig kregen we heel wat antwoorden van de DPS 
(Directeur Public de la Santé) na een hartelijke ontvangst en verhelderend overleg.  Ons initieel 
doel om het centrum te bouwen en dan volledig in handen te laten van het ministerie is dus niet 
gelukt, want ook de overheid heeft geen financiële middelen.



We wisten duidelijk wat ons te doen stond: aankoop van medicatie, aankoop van alle 
administratiemateriaal (en geloof me vrij, er bestaan heel veel fiches en documenten in Togo;)), 
overleg met de dorpsverantwoordelijken en daarnaast nog de traditionele inwijding (ter uitdrijving 
van geesten met als doel geen sterfgevallen te hebben) van het centrum, officiële overhandiging 
van de sleutels, bekendmaking aan de bevolking van opening d.m.v. tamtam.   

Gelukkig leerden we in september Katrien, Lobke en Lisa kennen, 3 studenten geneeskunde, 
die tijdens de maanden oktober en november stage zouden lopen in een openbaar ziekenhuis in 
Lomé.  Ze organiseerden in september een kaas- en wijnavond ten voordele van vzw Akouyo.  Met 
deze opbrengst konden we het eerste noodzakelijke materiaal aankopen.  Het leuke daarbij was  
dat de meisjes met ons konden meegaan en zagen waar hun financiële steun aan besteed werd.  
Hun bezoek aan onze projecten werd snel uitgebreid naar een aantal dagen, wat voor vele 
uitwisselingen zorgde en natuurlijk met plezier onthaald werd door onze kinderen.  

We kochten ook nog klein medisch materiaal aan, poetsmateriaal, kinderstoeltjes voor de 
wachtzaal, bureaumateriaal… kortom alles om het centrum te kunnen openen en nog belangrijker 
te kunnen starten met medische zorgverlening.

Het ministerie anderzijds stelde al een verpleegkundige en vroedvrouw aan. Valère en Esse 
werden gekozen uit de vele sollicitatiebrieven en zullen instaan voor de medische zorg.

Dinsdag om 17u30, na 2 uur wachten ;), werd het centrum officieel geopend.  Bij ons vertrek  
woensdagavond werden al meer dan 10 consultaties uitgevoerd en kwam een vrouw binnen om te 
bevallen.  Nu rest ons enkel de hoop dat onze Togolese vrienden er zullen in slagen om het 
centrum op te bouwen en autonoom te laten groeien tot een centrum waar kwaliteitsvolle zorg 
verleend wordt.

Het opstarten van een nieuw project is een belangrijke doelstelling van vzw Akouyo, maar ook 
het draaiende houden van bestaande projecten is en blijft een grote uitdaging in Togo.  Gebrek aan 
kennis, ervaring en financiële middelen enerzijds en anderzijds ook de weersomstandigheden, stof 
maken dat we moeten blijven investeren in vroeger opgestarte projecten.  Deze missie werd veel 
aandacht besteed aan de waterput.  De elektrische groep zorgde al verscheidende weken voor 
problemen waardoor geen drinkbaar water meer voorhanden was.  vzw Akouyo investeerde in een 
nieuwe elektrische groep en de nodige opleiding.  De wachtrij was enorm groot bij de heropstart 
van de verkoop van drinkbaar water.  Ook de molen bezorgde ons al heel wat kopzorgen.  We 
namen de moeilijke beslissing de meer geavanceerde molen te vervangen door de traditionele 
molen. De aankoop is gebeurd, de installatie wordt deze week verder uitgevoerd en voor de 
opleiding wordt volgende week gezorgd.  Daarnaast stelden we ook een vader van onze 
petekinderen verantwoordelijk voor het onderhoud en opvolging van de mechanische apparaten.  
Ook waren de muggenramen van de huizen op de koer aan vervanging toe en werd een reparatie 
uitgevoerd aan de houten constructie op de bedden voor de muggennetten.  De vaccinatiefrigo 
werd opgehaald voor onderhoud en herstelling én de zonnepanelen werden onderhouden.

Natuurlijk ging er veel aandacht naar onze petekinderen.  We kwamen terug met een lading 
brieven die snel zullen verstuurd worden naar de meters en peters.  De kinderen stellen het zeer 
goed en startten goed aan het nieuwe schooljaar. 6 nieuwe kinderen vervoegden de Akouyo-
familie, waardoor het aantal petekinderen groeide tot 144.  Dit doet ons ontzettend veel deugd en 
maakt vooral een echt verschil in het leven van de families.  Het leven in Togo is toch verdomd 
hard, is een dagelijks gevecht en een peterschap geeft hoop aan een gezin!

Het spreekwoord ‘geduld is een mooie deugd’ spookt door mijn hoofd… niet mijn sterkste 
eigenschap ;), maar oooh zo noodzakelijk in Togo… ik zal het misschien ooit wel leren, zeker als 
we ons doel behalen, met veel geduld, en zeer tevreden kunnen terugblikken op ons werk!



 

        

          
         

laatste projecten van vzw Akouyo in beeld…
Medisch centrum

Waterput



Molen

Huizen en tuin



6 nieuwe petekinderen…. totaal van 144!

Simon Antoine Reine

       Nieuw gezin op de koer (Sefako - Alex - Sese - Kokouvi en mama)

Enok Faith Jean-Luc



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.  

Uw financiële bijdrage gaat maandelijks integraal naar uw meter/petekind!  
Alle informatie kan u terugvinden op “www.akouyo.org” 

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

- Vrijdag 16 november om 19u30:                                                                                                                                

- Folkklas academie Gooik presenteert VOLKSMUZIEK for Life
Samenzang Vlaamse liederen

-  Lokatie: Zaal ’t Klavertje 3 - Marktplein 11 - Galmaarden
-  Kaarten: 10 euro (te verkrijgen via bestuursleden)

- Zaterdag 24 november van 11u tot 21u: 

- Eetfestijn: steak - kippenbrochette - kaaskroketten én frietjes
- Lokatie: Zaal de Roos - Geraardsbergsestraat 119 - Ninove
- Kaarten: 16 euro (volwassenen) - 10 euro (kinderen)
- Traiteur D&G

- December: Music for Life - wie organiseert er graag een activiteit?

Bestuursleden vzw Akouyo

Annelies Wybo
Ronny van Nieuwenhove  
Trees Evenepoel
Ann Van Vreckem
Ingrid De Meter 

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 2018
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