
 

April 2022: eindelijk terug in Togo! 

  Nieuwsbrief  n°25- mei 2022 

WERKT AAN EEN BETERE TOEKOMST 
VOOR KINDEREN IN TOGO

Na een aantal annulaties met de bijhorende teleurstellingen vertrokken Ronny en Lydia eind 
april naar Togo.   Eindelijk…. Dat het aftellen naar de vertrekdatum lang duurde, ondervonden we.  
Dat de agenda druk gingen worden, dat wisten we.  Dat de blijdschap om elkaar terug te zien 
groot ging zijn, daar hoopten we op.   En wat een weerzien was het!

Bergen ‘werk’ werd verzet:

1. bezoek aan vele petekinderen (momenteel meer dan 180 kinderen in peterschap).             
Wat wordt er steeds gezegd?  De tijd gaat snel, kinderen groeien (te) snel… Niks is minder 
waar!  Het doet deugd te zien hoe de gezinnen met onze petekinderen zo blijven groeien en 
evolueren.   Nogmaals, peters en meters: jullie maken hét verschil!

 
2. opvolging van de lopende projecten:

- waterputten
- medisch centrum
- het leven op ‘onze koer’ met alle bijhorende activiteiten (molen, tuin, waterput, …)
- opstart winkeltje petekind Irene

Kleine problemen werden opgelost: hier en daar een herstelling, een luisterend oor, …
Maar vooral veel bewondering …. De projecten functioneren zeer goed, draaien zelfstandig en      
worden groter en groter dankzij de inspanningen van onze Togolese vrienden.  Zo  groeide de                   
kleine moestuin op de koer bijvoorbeeld uit tot een heuse groentetuin, draait de molen op volle   
toeren en komen mensen van ver water halen aan de waterput.



     

Het pas opgestarte laboratorium blijkt een grote meerwaarde te zijn, dankzij de 
hospitalisatieruimte kunnen ook zieke mensen meerdere dagen de nodige zorgen krijgen en de 
vaccinatiegraad van de baby’s en jonge kinderen steeg de hoogte in.  Wat begon als een klein 
medisch centrum groeide uit tot één van de beste centra in de ruime regio, zelfs tot een 
opleidingscentrum voor jonge verpleegkundigen/artsen.

3. Installatie van 2 speeltuigen dankzij de steun van een groot aantal mensen.

Dank je wel, Kelly. Dankzij de verkoop van de scrunchies kregen 3 kinderen de kans terug naar 
school te gaan. Ze werden van school gestuurd omdat ze schoolgeld niet konden betalen. 
Daarnaast werden de kinderen van de koer verwend met dit speeltuig:

Dank je wel, leerlingen en ouders van de Sint-Paulusschool in Drongen én de initiafnemers van 
Sterzingen voor de financiering van dit grote speeltuig.  Kinderen van een lagere en middelbare 
school zullen uren speelplezier beleven!



 

4.  Project bouw waterput 4 en sanitaire blok aan een lagere en middelbare school in een
     broussedorp op 45 min van de hoofdstad Lomé.

Alle voorbereidingen gebeurden in 2021 (zoeken naar geschikte lokatie, overleg met ministerie 
en verantwoordelijken, tekenen van de bouwplannen, in orde brengen van alle administratieve 
documenten…).  Door Corona konden de bouwwerken pas in januari 2022 van start gaan.
Groot was de voldoening dit project volledig afgewerkt te zien eind april.  2 sanitaire blokken 
werden gebouwd met in totaal 8 WC’ en lavabo’s.  Een waterput werd geboord en meer dan 
2000 mensen kunnen gebruik maken van dit drinkbaar water.
De inwoners van het dorp organiseerden een volksfeest bij onze aankomst, gekoppeld aan de 
officiële inhuldiging.

Dankzij de Paasactie van IMI Roosdaal kregen we een grote ruggensteun.  Ze financierden 1 
van de sanitaire blokken.  Dank je wel, ouders en leerlingen!!! 

Woorden van dank schieten te kort voor Provincie Oost-Vlaanderen.  Zonder jullie steun bleef dit 
project een droom, door jullie geloof in vzw Akouyo werd onze droom realiteit!   
Dankzij de subsidiëring van 2021 en 2022 kon dit project verwezenlijkt worden.  





De voldoening bij terugkeer naar België kon niet groter zijn.   
We hopen in de toekomst nog een aantal projecten te verwezenlijken (bouw  van een 5de 
waterput, uitbreiden zonnepanelen, steun aan ministerie van onderwijs door aankoop 
schoolbanken en schoolborden….). Met veel ideeën teruggekomen, nog veel dromen te 
verwezenlijken en vooral met zeer grote motivatie onze vrienden in Togo een toekomst te 
blijven geven.
Meer dan ooit beseffen we dat dit enkel mogelijk dankzij de steun van zovelen hier in België 
en dankzij het onmisbare werk van onze Togolese medewerkers Napo, Wally en Dodji.

We nodigen jullie van harte uit op onze wandel-en fietstocht van zondag 5 juni 2022.
De opbrengst van deze activiteit gaat volledig naar onze projecten.



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!  

- maand maart - april: paaseierenverkoop

- Zondag 5 juni: gezinswandeling en - fietstocht:
- Lokatie: de Helix - Hoogvorst 2 - Grimminge
- Tussen 9 uur en 16 uur
- inschrijving: 5 euro
- hapje en drankje worden voorzien

- Zaterdag 1 oktober: afhaalfestijn
- ’t Klavertje 3 - Marktplein 11 - 1570 Galmaarden
- Kerkplein 9 - Ninove
- Alle info volgt!

 
- 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 2022
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