
 

November 2019: drinkbaar water… 
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WERKT AAN EEN BETERE TOEKOMST 
VOOR KINDEREN IN TOGO

6 november… Ronny en Lydia vertrekken gepakt en gezakt richting Togo, met een grote ‘to do-
lijst’ én met valiezen vol gerief voor de kinderen.

De grote prioriteiten tijdens deze missie lagen op het bezoeken van onze petekinderen, 
lopende projecten opvolgen én het opstarten van een nieuw project, namelijk de bouw van een 
waterput voor drinkbaar water in een broussedorp.

Petekinderen:
Het nieuwe schooljaar is gestart.  Dit wil zeggen dat het 

schoolgeld van onze 170 petekinderen betaald werd.  Al onze 
kinderen kregen hun enveloppe en brieven werden uitgewisseld.  
Het blijft altijd een feest hen terug te zien. We luisteren naar hun 
verhalen, blijven verwonderd hoe snel ze groeien en zijn vooral 
fier hen zo te zien bloeien. Een peterschap betekent écht een 
groot verschil in het leven van het kind en hun familie.

Ronny en Lydia planden ook een knutselnamiddag in met de 
kinderen van onze koer, de kids genoten van hun aandacht.



Lopende projecten:
Het medisch centrum draait op volle toeren.  1 jaar geleden werd het centrum officieel geopend, 

vandaag kent iedereen de weg naar het centrum voor een consultatie en/of bevalling.  Er is nauwe 
opvolging door het ministerie van Volksgezondheid.  Omdat er kwalitatieve zorg wordt verleend, 
worden Togolese stagiairs (verpleegkundigen en vroedvrouwen) opgeleid in ons centrum, een hele 
eer!

De verbrandingsoven en het lokaal voor vaccinaties werden goedgekeurd.  Deze nieuwe 
projecten van 2019, gesubsidieerd door Provincie Oost-Vlaanderen en Inner Wheel Aalst Noord, 
blijken succesvol te zijn.  De vaccinaties gebeuren 2 keer per maand op een vast tijdstip. Meer dan 
100 baby’s konden al gevaccineerd worden. Tijdens deze namiddag worden de baby’s gewogen en 
gemeten. Een weegschaal werd aangekocht en geschonken aan het centrum. Ook worden 
informatiesessies gegeven omtrent het belang van vaccineren. 

Er gebeurde in oktober een 4-daagse opleiding  (gefinancierd door vzw Akouyo) voor het 
correct gebruik de verbrandingsoven.



 

Het project van ‘onze koer’ werd dagelijks bezocht, een project waar we zeer fier mogen op zijn.
De koer bestaat uit 8 huizen met persoonlijk sanitair, 2 regenputten, een grote tuin waarin volop 
groenten gekweekt worden, een schommel voor de kinderen, een waterput met drinkbaar water 
én een molen voor het malen van mais.   Ook vinden we er een opslagplaats voor het materiaal 
van vzw Akouyo.
De sfeer tussen de gezinnen zit zeer goed. Iedereen vond er zijn plaats en vond een bron van 
inkomsten.  De kinderen zijn heel gelukkig in hun school en vinden de nodige ontspanning.

2 nieuwe gezinnen vonden er tijdens onze missie een nieuwe ‘thuis’.  We hielpen met het 
verhuizen van de gezinnen.

 woning waar het gezin woonde vóór de verhuis                        huis op onze koer waar dit gezin nieuwe thuis kreeg

De molen en waterput draaien zonder problemen. Het onderhoud wordt op regelmatige basis 
uitgevoerd door onze architect.  

De koer werd in 2019 nog uitgebreid met een ‘apatam’. Dit is een open lokaal waar kinderen 
kunnen studeren of spelen, in de schaduw.  Dit lokaal werd voorzien van zonnepanelen 
waardoor ’s avonds zonder problemen huiswerk kan gemaakt worden. 



     
 

Nieuw project: bouw van een 2de waterput voor drinkbaar water

Uit de pers: Water is de meest elementaire levensbehoefte, maar naar schatting 
hebben 700 miljoen mensen geen toegang tot veilig en schoon water. Dat is één 
op de tien mensen die geen andere keuze hebben dan om te drinken en gebruik te 
maken van besmet water. Dit stelt hen bloot aan ziekten die fataal kunnen zijn 
zoals dysenterie, diarree en cholera. Elke 90 seconden sterft er een kind aan een 
watergerelateerde ziekte, waardoor het momenteel de grootste oorzaak is van 
ziekten en sterfgevallen in de wereld. 

Togo behoort tot één van de armste landen van de wereld.  Ook daar is het gebrek aan drinkbaar 
water een groot probleem.  Mensen worden ziek door het drinken van regenwater of moeten 
kilometers stappen om drinkbaar water te halen.

Daarom besloten we om op een tweede lokatie een waterput te boren.  Hier gingen heel wat 
voorbereidingen aan vooraf, namelijk het bepalen van een goede lokatie, overleg met de 
dorpsverantwoordelijken, onderzoek van de grond.…  Onze architect ter plaatse leverde hier 
schitterend werk.  

Ronny en Lydia bezochten het voorgestelde broussedorp Kladjame, 
een dorp gelegen tussen Lomé en ons medisch centrum.  Dit bleek 
de ideale lokatie te zijn.  
Er bevindt zich een lagere school op wandelafstand, alsook een 
plaatselijke markt.  De bevolking wil deze markt nieuw leven 
inblazen en meer volk aantrekken.  Een waterput zou hiervoor dé 
oplossing kunnen zijn.  Naast het drinkbaar water zal dit project ook 
de plaatselijke economie én de school ondersteunen.  In het dorp is 
er elektriciteit aanwezig, nog een meevaller dus!

De documenten met de dorpsverantwoordelijken werden ondertekend en 
onmiddellijk werd alles in het werk gesteld om drinkbaar water te vinden (zie foto’s 
onderaan).  

Maandag 11/11 werd drinkbaar water gevonden, fantastisch nieuws!  Ronny en Lydia waren 
hiervan getuige, dé kers op de taart na hun prachtige werk van deze week.
Moe, maar uiterst voldaan konden ze terugkeren naar België.

De komende dagen zal er hard verder gewerkt worden om de waterput verder af te werken 
(pompsysteem, polytank, gebouw errond…).



          
         

DRINKBAAR WATER
op 100 m diep 



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 

- maand februari: wafelverkoop

- Zondag 7 juni: gezinswandeling en - fietstocht: 
- volop in uitwerking: meer info volgt binnenkort

- Zaterdag 2 mei: quiz
- nieuw concept:  volop in uitwerking: meer info volgt binnenkort

- Zaterdag 3 oktober: eetfestijn
- ’t Klavertje 3 - Marktplein 11 - 1570 Galmaarden

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

Bestuursleden vzw Akouyo

Annelies Wybo
Ronny van Nieuwenhove  
Trees Evenepoel
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 2020
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