STAD KARA : (Crèche), Togo (2009)
PROJECT – OPZETTEN VAN EEN CRèCHE
Crèche Bambinos in Kara (N-Togo)
Partner: FEED (= Femmes- Entraide-Emploi-Developpement)

Opzet
Vrouwen in Kara, een stad in Noord-Togo, willen graag werken want het gezinsinkomen ligt erg laag
(ongeveer € 1,5/dag). Ze vinden echter moeilijk opvang voor hun kinderen, hun familie woont vaak ver
in de heuvels. Daarom groepeerden enkele vrouwen zich in de organisatie FEED (= Femmes-EntraideEmploi-Developpement). Ze hebben één objectief: een crèche oprichten, waardoor ook de moeders
kunnen werken, terwijl hun kleintjes opgevangen worden in veilige en hygiënische omstandigheden.
In de crèche zal, bij de volledige capaciteit van 40 kinderen, werk zijn voor vijf vrouwen (directrice,
boekhoudster en kinderverzorgsters) en twee mannen (bewakers).
FEED had duidelijke doelstellingen, een gedetailleerde budgettering, een realistische timing, een intern reglement voor FEED én voor de crèche en ze hadden een gebouw op het oog. Alleen het startgeld ontbrak.
De provincie West-Vlaanderen heeft voor de eerste vier jaar een subsidie toegezegd. Maar de ouders
betalen ook mee, per dag € 0,35. FEED doet ook een beroep op microfinanciering via de organisatie
CMEC, met begeleiding van CAFIA.(twee organisaties van de streek). De giften van vrienden van
Terr@dialoog en de verkoop van puzzels zorgen voor wat nog tekort is.

Voorbereiding
De vertegenwoordigster van het ministerie van Sociale Zaken in Kara gaf aan de vijf toekomstige kinderverzorgsters een week lang theoretische kennis mee, waarna ze nog een week stage liepen in kleuterklassen. Er bestaat immers in Togo nog geen voorbeeld van een crèche.
Er werd een huis gehuurd, heel centraal gelegen in Kara én ongeveer naast het ziekenhuis.
Het resultaat van twee maanden hard werken is een fleurig gebouw, in blauw en roze, met levendige
tekeningen, bedjes, verzorgingsgerief en speelgoed.

Officiële opening
Op 6 juni 2009 werd Bambinos officieel geopend in aanwezigheid van alle officiële instanties, maar
vooral van de kleintjes en hun ouders voor wie ‘Bambinos’ opgericht is.

Werking
Bij de missie in maart 2010 werd vastgesteld dat de kinderen zeer goed opgevangen werden en de
verzorgsters erg toegewijd én competent waren. De kleintjes werden niet alleen verzorgd, maar de
verzorgsters leerden hen ook allerlei vaardigheden aan. De ruimte zelf was goed onderhouden en hygiënisch. Eind juni 2010 waren 26 kinderen ingeschreven. Gezien de toch wat beperkte ruimte wordt
geopteerd voor een capaciteit van 40 kinderen.

Ondersteuning
Naast de financiële ondersteuning van de provincie en van Terr@dialoog krijgt Bambinos ook steun
vanuit Bornem van de crèche ‘Kabouterland’. Die steun is niet alleen financieel, maar als ze het nodig
hebben, kunnen ze ook goede raad krijgen van mensen die al jaren in het vak staan. Ook vanuit het
kinderdagverblijf De Blauwe Lelie in Brugge krijgt Bambinos steun.

