
 

April 2019: vzw Akouyo groeit verder….. 

  Nieuwsbrief  n°23 - april 2019 

WERKT AAN EEN BETERE TOEKOMST 
VOOR KINDEREN IN TOGO

De eerste keer dat ik een nieuwsbrief schrijf zonder meegereisd te zijn naar Togo… het doet 
toch wat met een mens, afscheid nemen van Ronny en Lydia, wetende dat ik deze ervaring zal 
missen en vooral de mensen die mij heel nauw aan het hart liggen voor even niet zal zien .….   
Gelukkig bestaat WhatsApp tegenwoordig, zo reisde ik toch een heel klein stukje met hen mee.

Terwijl ik deze brief schrijf zitten Ronny en Lydia op het vliegtuig, moe maar zeer voldaan na 
een zware missie, met een rugzak vol verhalen die, zoals na iedere missie, in hun lijf zullen blijven 
hangen.  Ik ben oprecht fier op het werk dat ze op zo’n korte tijd verwezenlijkt hebben!

Op 3 april vertrokken ze met koffers vol bagage en brieven van de meters/peters richting Togo.  
Onze plaatselijke medewerkers, Napo en Dodji, waren voorbereid op hun komst en hadden alle 
voorbereidende werken getroffen en geloof mij, ook voor hen komt er heel wat werk bij kijken als 
we aankomen in Togo.  Maar na 8 jaar zijn we een superteam geworden, iedereen kent zijn taak 
en hoe langer hoe meer begint dit vanzelf te lopen!  

De grootste tijd brachten Ronny en Lydia door tussen de petekinderen.  We trachten de 
kinderen altijd in 2 grote groepen te verzamelen. Een groep die in de regio van Kegué (Lomé) 

woont en de andere groep die in het dorp 
van onze koer woont.  Het is een uitdaging 
de groep samen te krijgen, want steeds 
past het wel voor één of ander gezin niet 
aanwezig te zijn op de afspraak. Dus er zit 
dan niets anders op dan op zoek te gaan 
naar deze kinderen ;)… 



De petekinderen verdienen onze volle aandacht tijdens de missies.  Ronny en Lydia knutselden 
een namiddag met de kinderen van de koer, gingen langs in een aantal scholen en bezochten heel 
wat nieuwe gezinnen.  Ondanks het feit dat we al heel wat schrijnende omstandigheden 
meemaakten, blijven sommige verhalen heel hard binnenkomen.  Zo worden kinderen bijvoorbeeld 
zonder medelijden van school gestuurd als de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen.  Dit zal 
je maar overkomen… Hoe kan je dan een toekomst geven aan jouw kind?  Vzw Akouyo betaalde 
daarom het schoolgeld van nieuwe gezinnen zodat deze kinderen hun schooljaar kunnen afmaken.  
Een oproep op Facebook weekte ook veel los bij mensen.  Heel wat nieuwe gezinnen kregen 
daardoor een peterschap.  Aan allen hartelijk dank!

Ook het weeshuis van Sylvia Roovers (vzw Joko Togo) waar 3 van onze petekinderen 
opgevangen worden, kreeg een bezoekje!  Altijd een warme ontvangst.  De telramen, geschonken 
door Regenboog Herfelingen, werden daar uitgedeeld.

Dankzij een gift van Basisschool ‘De Kameleon’ konden we o.a. 2 goals kopen en trakteerden 
we 300 kinderen van de school op een warme maaltijd, bereid door enkele mama’s.



 

De waterput, de molen en het medisch centrum draaien op volle toeren!  Het aantal bezoeken 
en de bevallingen stijgen. Mensen vinden steeds beter de weg naar het centrum.

Nog een groot werk dat in deze snikhete maand april werd uitgevoerd, was het uitdelen van het 
materiaal (kledij, speelgoed, schoolmateriaal…) dat in juni aankwam met de container.

De 3 nieuwe huizen zijn zo goed als klaar.  De laatste verfwerken 
worden nog uitgevoerd, de laatste sanitaire voorzieningen worden 
getroffen.  
Ronny en Lydia installeerden alle bedden met matrassen.  De huizen 
werden voorzien van nodige materiaal en staan nu klaar om binnenkort 
3 nieuwe gezinnen te verwelkomen!

Een uitgebreid verslag van een nog intensere missie naar Togo!
We zitten opnieuw boordevol ideeën om onze projecten verder uit te breiden! Meer info volgt 
hierover zeker later…. En dit kan enkel en alleen dankzij jullie steun!  
Zoals de kinderen op de foto ‘akpe kaka’ zeggen , zeggen wij welgemeend ‘dank je wel’ !!



          
         

16 nieuwe peterschappen in 2019, totaal van 163 :)

             Mawussi	 	 	         Prisca	 	 	 Evrard	 	 	 Dado

  Majoie                                       Gloria                                              Justin                                            Lucie

                       Lea                                                      Brigitte	 	 	 	 Yamdia en Kongbeni                                                  

                  Dorcas                                  Gloria                                            Noelli                                        Simon



Ondertussen in België….

Ook in België wordt hard gewerkt aan de groei van vzw Akouyo:

1. In juni 2018 dienden we een aanvraag in om erkend te worden als instelling die fiscale 
attesten mag uitreiken. Na een uitgebreid onderzoek door het Ministerie van Financiën zijn 
we fier te kunnen melden dat vzw Akouyo voor de jaren 2019 én 2020 erkend is als een 
instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden.  Dat houdt in dat de giften in geld die 
vzw Akouyo tijdens deze periode ontvangt een belastingvoordeel voor de schenkers 
opleveren (voor giften vanaf 40 euro).Nadien kunnen we een hernieuwing van de erkenning 
aanvragen voor een bijkomende periode van maximaal 4 opeenvolgende jaren.  Ook voor dit 
dossier zullen we onze uiterste best doen!

2. Subsidie Oost-Vlaanderen: begin april kregen we het fantastische nieuws van Provincie 
Oost-Vlaanderen dat het ingediende subsidiedossier goedgekeurd werd. We vallen in 
de categorie die in belangrijke mate aan de subsidiecriteria beantwoorden.  Met deze 
subsidie zullen we werken aan de verbetering van kwaliteit van zorg in het medisch centrum.  
Meer nieuws over dit nieuwe project volgt zeker in de loop van 2019!

3. Innerwheel Aalst-Noord: eind 2018 werden we hartelijk ontvangen op de maandelijkse 
vergadering van deze serviceclub waar we de werking van vzw Akouyo uitgebreid mochten 
toelichten.  Het bestuur besliste onze vzw te steunen.  Innerwheel Aalst-noord zal de bouw 
van een ‘payote’ financieren, een typisch Togolese ruimte naast het medisch centrum.  Deze 
zal gebruikt voor het vaccineren van baby’s en jonge kinderen voor 20 dorpen én in de 
toekomst voor het geven van informatiemomenten.  Hartelijk dank Innerwheel!  Dankzij jullie 
kan het vaccinatieprogramma in de dorpen van start gaan!

4. Trees werd uitgenodigd op 2 scholen om een presentatie te geven over het dagelijkse leven 
in Togo en hoe vzw Akouyo werkt aan een toekomst van kinderen. Deze scholen 
organiseerden een activiteit en de opbrengst ging integraal naar onze vzw.

IMI-Pamel: de basisschool organiseerde een sobere maaltijd én een wandeling.  
Met deze grote opbrengst financiert de school de bouw van een regenwaterput 
voor de nieuwe huizen op de koer.  
Het 3de leerjaar van Basisschool ‘De Kameleon’ organiseerde een 
zwemactiviteit. Met hun mooie opbrengst financieren ze de aankoop van 2 goals 
voor een voetbalterrein in ons dorp, een warme maaltijd voor alle kinderen van de 
school in het dorp én speelgoed voor de kinderen in de kleuter-en basisschool van 
het dorp.

Een welgemeende dank aan de directie, leerkrachten en leerlingen van deze scholen!  



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 

- Zaterdag 27 april: 5de quizavond                                                                                                                             
-  Teams van 4 personen
-  Lokatie: Trefcentrum De Linde - Gemeentehuisstraat 42 - 9402 Meerbeke
-  Start: stipt om 20u 
-  inschrijven mogelijk via info@akouyo.org - 25 euro per ploeg

- Vrijdag 10 mei: 2de volksmuziekavond én samenzang van Vlaamse liederen
- Lokatie: Parochiezaal - Markstraat 17 - Sint-Pieters-Kapelle
- Start om 19u30   - kaarten: 10 euro

- Zondag 8 september: gezinswandeling
- Start: Boerderij Van der Linden - Linkebeek 132 - 9400 Denderwindeke
- Drank en boerenboterham voorzien 
- 5 euro per volwassene - 3 euro per kind vanaf 5 jaar

- Zaterdag 5 oktober: eetfestijn
- NIEUWE LOKATIE: ’t Klavertje 3 - Marktplein 11 - 1570 Galmaarden
- Van 11u tot 22 uur
- Menu: Steak - kippenbrochette - kaaskroketten 

 
- 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 2019
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