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Eindelijk ZUIVER WATER voor de 3 dorpen
Jong en oud heeft gedanst. Van vreugde en hoop.
Ze kregen in elk van de drie dorpen een degelijke boorput
met genoeg en vooral drinkbaar water!
En dit dankzij de steun van de provincie West-Vlaanderen
(75% van de constructiekost)
en van de stad
Brugge.
Terr@dialoog zorgt dan zelf - ook met dank aan scholen
van hier - voor de sensibilisatie, installatie van de watercomités, begeleiding en opvolging van de werken enz.
De eerste twee boorputten lukten redelijk gemakkelijk. Maar bij het derde dorp liep het mis. Zelfs op 100 m diepte
kwam het water niet. Dus werd een wichelaar opgeroepen. Hij gaf het duidelijke oordeel: hier zit een waterader,
maar… je moet dieper boren.
En toen, bij een boring van 135 m diep, spoot het levendbrengende water hoog de lucht in!!

In Kadjada wordt hard gewerkt
Dank zij de steun van de
gemeente Oostkamp
kon de oude graanmolen hersteld worden.
De dorpelingen kunnen
nu hun graan zelf komen malen, met een
kleine vergoeding voor
de coöperatie die de
molen beheert.

Aan de schoolkeuken is een appatame gebouwd, daardoor
kunnen de kinderen, ook bij regenweer, hun maaltijd droog
en hygiënisch opeten.
FIP= GRATIS MONDIAAL FESTIVAL
Op zaterdag 29 juni vanaf 14 u tot 00.30u
In het Minnewaterpark in Brugge
Wat mag je verwachten van deze 30ste editie?

Nu er een boorput is,
kan de schooltuin nog
meer groenten opbrengen, ideaal voor de
schoolkeuken.

Giften en sponsoring
Elke gift, groot of klein, is welkom
op het rekeningnummer KBC 469-4161571-25

IBAN nummer: BE70 4694 1615 7125

Onze kleurrijke T@d-infostand

Stortingen zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40

Ook andere standen die hun projecten in het Zuiden extra in
de verf zetten
Muziek- en dansoptredens vanuit de hele wereld
Eetstandjes in alle geuren en smaken
Voor de kinderen: een onvergetelijk wereldkinderdorp met
crea-, dans – en muziekworkshops

Je kan ook een specifiek project sponsoren.
Vb. Voor 20 bomen = € 50
Voor 1 groep kleinvee = € 500
Alle informatie vind je op de website

www.terradialoog.be
Vers nieuws vind je op ons Facebook-adres:

En vooral een heel gezellig warm samenzijn.

http://www.facebook.com/Terradialoog

Un grand MERCI pour les écoles d’ici!

De leerlingen van de vier dorpen in Togo hebben
hun partners van hier een originele groet gezonden. Geen foto’s, wel unieke vingerafdrukken. En
tekeningen. Zo bestempelen ze één voor één hun
groet en hun persoonlijke MERCI voor hun Vlaamse vrienden.
√ De kinderen van ‘t Groen Drieske in
Gentbrugge hadden een ‘mega-grote’ check
gemaakt, die konden we met velen vasthouden
en dat was nodig, want er stond een fantastisch
bedrag op.
Dat geld zullen we gebruiken om voor de schooltuin van Tablao zaden te kopen en om heel wat
bomen te planten. Een deel zal ook helpen voor
het waterproject want dat is nodig voor hun tuin.

√Het Sint-Jozefsinstituut in Tielt was maandenlang ondergedompeld in een Togolese sfeer.
De leerlingen van het 4e Soc.-Technische gaven in elke klas een
zelfgemaakte PowerPoint over het project in Tablao. Zelf kregen
ze allerlei opdrachten in de les wetenschappen, ze bakten sorghumkoekjes, maakten affiches en knutselden unieke Afrikaanse
bomen. Toen was de school klaar voor het gezamenlijk sober
maal t.v.v. HUN project.
Overal in de school (zelfs tot in de toiletten) zag je aangepaste affiches.

Met de opbrengst van het sober maal zal de EHBO-kit aangevuld worden, er wordt ook extra materiaal voor de schooltuin voorzien want de
schoolbevolking groeit aan. En natuurlijk zullen er nog bomen voor het Mamala-project geplant worden.
√Met een gevarieerd programma zette het Onze-Lieve-Vrouwecollege van Assebroek hun solidariteits
dag in het teken van hun partnerschool in Weloudé.
Om 7u30 een (h)eerlijk ontbijt met Oxfam-producten, 's middags een solidariteitsmaaltijd (boterhammen met kaas en soep). In de namiddag een opdrachtenspel rond de duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s).

En tussendoor verkochten de leerlingen niet minder dan 266 boomstrookjes.
Naast het planten van de vele bomen willen ze ook aan de kleuterklas van Weloudé denken. Voor didactisch materiaal, een betere vloer voor hun klas en een bijdrage voor de leerkracht die niet betaald wordt door de overheid.
HEEL ERG BEDANKT aan al wie ons steunde: de directie, de leerlingen, de leerkrachten, de ouders…. !,

