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 MALAWI: evolutie van de projecten
In 2009 startte ons Vwirani business project in Kafukule in het noorden van Malawi. Nu, tien jaar later, sluit
Terr@dialoog dit Malawi-hoofdstuk af, maar… EreProf. Donald Gabriels zal met Ganda Publi Productions nog verder
advies geven en het sportprogramma voor de scholen opvolgen in Chatonda, waar ook projecten liepen.
Tijd dus om via ons foto-album de geschiedenis en de toekomst van de Malawi-projecten te overlopen.
Zoals altijd startte het project in
Kafukule met een info– en sensibilisatieronde met de plaatselijke bevolking.
Overleg van ir. Eric Beel, onze ondervoorzitter en projectleider voor Malawi
met de initiatiefnemer Mr Ziba, de stagiair Dorien Luyten en de directie van
de school.

Dankzij onze partner PASPAROU
uit Destelbergen werd de school gebouwd. Eindelijk konden de kinderen
genieten van volwaardig onderwijs!

Schooltuin:

klaarleggen en

dan beplanten
Jammer genoeg zijn zowel
ir. Eric Beel als Mr Ziba overleden
op een ogenblik dat de projecten
tot volle bloei kwamen. Het
landbouwproject en de kippenkweek hebben, onder hun leiding, de bevolking goed
vooruit geholpen.
Nu zet de plaatselijke
gemeenschap het begonnen
werk voort.

Mr Limbani Mhango, een leraar
van Kafukule, wou in zijn dorp
Chatonda eenzelfde project opstarten, met de hulp van Terr@dialoog
(voor de landbouwers en de kippenkweek) en van Dorien Luyten
en haar familie (voor de school ).

Dit werd het UMOZA-project.
De maïsoogst is goed gelukt, en
er zijn honderden kippen gekweekt.
Stilaan zijn ook kleinere initiatieven ontstaan. Familietuintjes
met fruitbomen en ook een
sportproject (voetbal en volleybal, voor jongens en meisjes)
waardoor die jongeren regelmatiger naar school komen.
Mr Limbani volgt het ter plaatse
op. Donald Gabriels zal hem van
hieruit advies geven.

Tijdens het bezoek van EreProf D. Gabriel aan UMOZA in 2017 werden de
eerste wedstrijden gespeeld. Het afsluitend drankje en de beker waren voor
de spelers een enorme stimulans. 

 TOGO : recente realisaties en werking
-Overhandiging van de sleutel van de boorputten
De 8e juni werd de sleutel
van de boorput officieel overhandigd aan de voorzitter van A3E.
Hij gaf die door aan de verantwoordelijke van het watercomité
van elk dorp. Elke familie zal per
maand €0,46 betalen. Die som
komt op een rekening terecht en
kan gebruikt worden als de boorput moet hersteld worden.
En toen… werd er aandachtig van het frisse water geproefd. De zuivere smaak ontlokte aan frère Moïse een lofzang
op de toekomst: ‘Les gens sont aux anges... Maintenant ils peuvent boire de l'eau potable et rapidement la santé, la vie,
l'humeur des gens vont tout de suite se transformer et les projets de jardin, de cantine, d'école, tout cela va fleurir à partir de ce forage qui est très bien alimenté en
débit. ’
In het dorp van Kadja-Peul overhandigde de chef aan A3E een witte kip en zeven witte kazen, als symbool voor hun dank aan al wie hen dit levend water bezorgd had. Hij wenste hen allen een warme en gelukkige toekomst.
En natuurlijk werd in elk dorp op deze feestelijke dag een verfrissing aangeboden.
Met een gezamenlijke dans sloten ze de inhuldiging van de boorput af.

-Werking van onze partner ter plaatse, de ngo A3E (= Amis de l’Environnement et de l’Enfant Epanui)
Terr@dialoog werkt van in het begin samen met een plaatselijke ngo. Zij kennen het terrein en de mensen. A3E
is ondertussen een zeer dynamische team geworden, dat groot respect oproept bij de dorpelingen.
Even een schets van het vele dat ze doen.
DIALOOG : overleg met vertegenwoordigers van het dorp, de
school en de landbouwers 
.



TAAKVERDELING: voor de verschillende deelprojecten is er
telkens iemand van A3E verantwoordelijk. Vb. André Karabou volgt de schoolwerking op.
 Bespreking van de mogelijkheden voor de school, schooltuin enz.
OPVOLGING en EVALUATIE: regelmatig worden de verschillende projecten
bezocht. De dorpen liggen elk op een 20 tal km van de stad Kara, en tientallen kilometers van elkaar. De leden van A3E hebben niet allemaal een vervoermiddel. Daarom werd een A3E-motor gekocht.
RAPPORTEN: de secretaris, Blaise Tchakpelou, bezorgt ons na elke vergadering en elk bezoek een uitgebreid rapport. Tussendoor krijgen we ook vele
foto’s en korte berichten.
BEHEER van de FINANCIËN: per project wordt een
budget voorzien, dat bij het begin van het project
overgemaakt wordt. De voorzitter en de secretaris
halen de som af en sturen een bevestiging naar
onze voorzitter. Voor grote projecten wordt een overeenkomst getekend. Wie doet wat
wanneer?
Natuurlijk loopt niet alles zoals voorzien, dan moet bijgestuurd worden. ‘Pas de problème!’
PUBLIC RELATIONS: A3E wil zich in de regio kenbaar maken met een eigen T-Shirt, een
interessante flyer, didactische platen over hun werking en later ook een eigen website.
HUN DOEL (uit hun flyer): bijdragen aan de vooruitgang van de plaatselijke gemeenschappen. De jongeren de kans geven om zich te ontplooien en om de solidariteit op te
brengen, nodig voor vrede en duurzame ontwikkeling. De lokale gemeenschappen versterken en hen interesse bijbrengen voor het beschermen van het milieu…..

Water + compost= rijkdom

Het zou in een flyer van Terr@dialoog kunnen staan!

Verdere plannen
≈
Voor het kleinvee
De eerste landbouwers, die een eenheid ‘kleinvee’ begonnen, hebben het zo goed gedaan dat er door wat zij teruggestort hebben in de kassa van de coöperatie €2900 beschikbaar is. Met die
som wordt nu een andere groep vooruit
geholpen.
Landbouwers, die nu 20 à 50 dieren hebben, zullen geholpen worden om hun hokken te verbeteren en om de veearts te
kunnen betalen. Een schaapskooi voor
max 50 dieren ( 9m X 3,5 m ) kost €381.
Voor gevogelte zullen ze een klassiek hok
bouwen, maar mét een mestput (voor
hun compost). Dat kan al voor €47 . 
Deze landbouwers zullen, dank zij hun
hogere productie, die ‘lening’ op een tweetal jaren kunnen terugbetalen.
≈
Afspraken voor het beheer van de boorputten en de schooltuin
Tijdens een vergadering werd beslist dat de boorputten zullen open zijn van
6 h tot 9 h ’s morgens en van 13 h tot 17 h in de namiddag.
Er wordt o.a. ook gedacht aan een vergoeding voor de persoon, die telkens
bij het bedienen van de boorput aanwezig is.
In diezelfde vergadering werd al nagedacht hoe en waar de overschotten
van wat er in de schooltuin gekweekt wordt zullen verkocht worden.

- Nog

Nieuwtjes

≈
Ook vrouwengroepen schieten in actie. Natuurlijk zijn de vrouwen in
de dorpen actief betrokken bij het schoolproject, o.a. voor het schoolveld en
de schoolkeuken. Maar A3E wil hen via info-sessies ook warm maken voor
hun (en onze) werking en filosofie. Zo zien de vrouwen nog meer het belang
in van de school, zeker ook voor meisjes en voor de kleuters. Ze gaan zorgvuldiger om met het milieu, leren alle voordelen van herbebossing kennen
en kunnen compost ook toepassen in hun eigen groentetuin.
≈
Catherine en Francis Guidot,
onze Franse Terr@dialoogleden, zijn de 20ste juli vertrokken op een wereldreis. Die zal één jaar later eindigen in … TOGO. Onderweg willen ze dicht bij
de mensen leven. Maar ze willen hen ook vertellen over TABLAO en hen enthousiast maken om het project van de school, waar zij zich speciaal voor
inzetten, te steunen.
We wensen hen een inWil je ons steunen?
teressante en veilige
wereldreis!
Dat kan door te storten op:
≈
Net vóór hun vertrek stuurden Catherine en Francis een
KBC 469-4161571-25
groot pak op naar Lomé, met daarin: enkele laptops voor A3E,
IBAN nummer: BE70 4694 1615 7125
heel veel Franse boeken, gereedschap én … de boomstrookjes.
Binnenkort worden die allemaal (dus ook de 266 die het Onze– Stortingen zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40
Lieve-Vrouwecollege van Brugge bijeen bracht) aan nieuwe
Wil je een specifiek project sponsoren?
boompjes gebonden.
Dat kan ook natuurlijk.
Moïse liet ons weten dat ze dit jaar al 3000 bomen geplant
We zoeken nog geld voor extra (fruit)bomen, de
hebben!!!
werking van de schoolkeukens, de schoollokalen in
Wij doen mee!
Tablao en de opleiding van de verantwoordelijken .
Samen er op uit

Voor meer Togolees fruit

Alvast héél erg bedankt

Familiewandeling

www.terradialoog.be

Zondagnamiddag 6 oktober
in de Bourgoyen Ossemeersen

http://www.facebook.com/Terradialoog

