Nieuwsbrief
(januari 2020)

2020 WORDT EEN VRUCHTBAAR JAAR


Dank zij jullie steun kunnen onze projecten groeien

Ѽ Terr@dialoog-familiewandeling: in Bourgoyen Ossemeersen

 Een deel van het Terr@dialoogteam tijdens het woordje uitleg vóór de start
Jonge onderzoekers kijken in de verte én héél dichtbij.
Dankzij de
bijdragen van de
aanwezigen en
die van anderen,
die het jammer
vonden dat ze
niet mee konden
wandelen,
werden er in 4
scholen in Togo

Aan al wie ons in
2019 steunde:

DANK JE WEL!

fruitbomen
geplant.

In elke school
5 kokosbomen
en 5 sinaasappelbomen



Kerstmarkten in Oostkamp

en

in

HOWEST Brugge

Iets kopen op een
(kerst)markt, een
bedrag storten,
groot of klein, je
boom laten planten
in Togo, veel rosse
centjes in onze
spaarpot steken,
helpen om nieuwe
sympathisanten te
ronselen, via
Trooper een bestelling doen, een evenement meedoen….
HET HELPT
ALLEMAAL

Subsidies, basis van de meeste projecten
 Gemeente Oostkamp
Al vier jaar steunt de gemeente Oostkamp het dorp van
KADJADA.. Wat werd er al gerealiseerd?
De schooltuin werd aangelegd, er kwam didactisch materiaal
en een EHBO-kit. Er werd een schoolkeuken gebouwd, Met
nadien een afdak zodat de leerlingen beschermd zijn tegen
regen en zon. Er werd zelfs een graanmolen hersteld, nu kun
nen de landbouwers dichtbij hun maïs laten malen.
En in dit nieuwe jaar werd een subsidie voorzien voor een
nieuwe kleuterklas

 Stad Brugge
Ook stad Brugge zorgt regelmatig voor een belangrijke steun,
op advies van het BFOS (= Brugs Fonds voor Ontwikkeling en
Samenwerking). Zo kregen ook de scholen van TABLAO en
WELOUDÉ een schooltuin, didactisch materiaal en een EHBOkit, dankzij die subsidie.
Maar Brugge hielp ook bij de bouw van de boorputten. Hier
zijn de leerlingen de kuip en de omgeving aan het opkuisen.

En in 2015 kon, dankzij het BFOS, het Mamalaproject starten. Voor de productie van houtskool
werden al duizenden bomen geplant. Binnenkort
zijn ze groot genoeg zodat de takken kunnen afgekapt worden om houtskool te maken.

 Provincie West-Vlaanderen
De 25 landbouwers, die met hun
coöperatie konden starten en er
zeer goede resultaten mee behalen, zijn de provincie erg dankbaar. Hun opbrengst blijft goed!

☼ Nog goed nieuws
Op 10 februari 2020 vertrekt Griet Verrewaere,
studente aan HOWEST in het postgraduaat
‘Duurzame ontwikkeling’ voor 4 maanden (!!)
naar onze projecten in Togo. Ze zal daar voor
haar stage onderzoek doen en kleine projecten
opzetten.

Maar het mooiste geschenk is
voor hen en voor alle dorpelingen
van Kadjada, Weloudé en Tablao
de bouw van de boorput.
WATER = LEVEN
Nu kunnen ze verder bouwen –
letterlijk—aan goede schoolgebouwen, maar ook aan de opleiding
van hun kinderen.
Ze zal ook de ingevulde boomstrookjes én
de 236 euro die klanten van de bakkerij ‘t
ATELIER in Assebroek als ‘klutters’ bijeen
spaarden, meedoen als hulp voor de
schoolkeuken.
Meer nieuws van Griet volgt….
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