Nieuwsbrief
(juni 2020)

NIEUWS UIT TOGO IN BEELD
Allemaal samen tegen Covid 19
Vloeibare zeep en javel en corona-informatie
Ontsmetten is belangrijk
in corona-tijd. Maar
zeep en javel zijn bijna
niet te krijgen én erg
duur voor de dorpelingen. Dus ging onze
partner A3E die zelf

produceren.

Het materiaal

Dankzij de gulle steun
van veel van onze sympathisanten, konden ze
die dan veel goedkoper
verkopen. Net genoeg
om weer nieuwe basisproducten aan te kopen.

M.KOKOTI van A3E volgde een cursus voor het ma-

ken van vloeibare zeep en javel en geeft zijn kennis
door aan de andere helpers.
De verkoop van de eerste lading in één van
‘onze’ dorpen. Enkele
kinderen volgen nieuwsgierig mee. De scholen
zijn gesloten, dus zijn zij
vrij.

De leden van A3E
merkten dat er nog
veel vragen waren
rond corona.
Dus zorgden wij, samen met A3E, dat er
ook een info-en sen-

sibilisatie-ronde
De vloeibare zeep is klaar, Griet vult de flessen.
Dit was de laatste activiteit van haar stage, dan
moest ze spijtig genoeg naar huis. Na slechts 1,5
maand i.p.v. 4 maanden!

Een gezondheidswerker komt
samen met A3E uitleg geven
over wat iedereen kan doen
om de besmetting met het
virus te vermijden.
Griet heeft van thuis uit affiches gemaakt waarop het
handenwassen uitgelegd is en
ook de andere maatregelen
op een rijtje gezet worden.
Die affiches worden aangebracht op een centrale plaats
in het dorp: op de boorput.
De dorpelingen blijven thuis,
houden afstand en dragen
vaak een mondmasker.

kwam. Die bereikte
een 3000 mensen in
de 4 dorpen.

Het Mamala-project
Tussen het planten van dit kleine boompje en het kappen (tot
op 30 cm) van een grote Senna
siamea liggen vele jaren.
Al van bij de start van de projecten heeft Terr@dialoog veel
ingezet op het planten van bomen, ook op vraag van
de ngo’s waar we mee samenwerkten. WAAROM?
 Er worden in Togo heel veel bomen gekapt.
Koken gebeurt op hout, maar ook voor huizen en meubels is veel hout nodig.
 Bomen planten zit niet in de Togolese traditie, al
wordt nu elk jaar één boomplantingsdag georganiseerd
door de regering.

Geen paniek! Uit de stam groeit weer een boom die
na 4 à 5 jaar weer houtskooltakken kan leveren.

 Door de ontbossing verschraalt de bodem en treedt erosie op.
 Feu de brousse is een hardnekkige gewoonte om gras af te branden voor de
landbouw.
.

 Ook in Togo merken ze de klimaatveranderingen op. De seizoenen zijn onbetrouwbaar, de grond droogt meer uit. De biodiversiteit vermindert drastisch.
DAAROM planten we voortdurend bomen in en rond de scholen. De kinderen hechten er een boomstrookje aan dat
gesponsord en getekend is door iemand van hier.
En daarom zijn we gestart met het MAMALA-project = houtskoolproject
De takken van de Senna siamea worden
op maat gekapt, ook kleinere takken
kunnen de ruimte opvullen.
De tonnen zijn gerecupereerd (dus goedkoop!) en gemakkelijk te manipuleren.
Hoe werkt de houtskoolton?
Door de opening van de ton af te sluiten
van de lucht en de temperatuur hoog te
laten oplopen (meer dan 200°C) breken
de moleculen af tot HOUTSKOOL én tot
gasvormige kleine moleculen. Die worden
via de buizen gecondenseerd tot HOUTAZIJN.
Het houtazijn wordt opgevangen en kan
gebruikt worden als bodemverrijker, muggenspray en natuurlijk pesticide.
Nu de testopstelling goed gelukt is, zal elk
dorp alvast één houtskooloven krijgen

WIL JE ONS STEUNEN?
Voor een bepaald project of algemeen.
Storten kan altijd op bankrekening:
KBC 469-4161571-25

IBAN BE70 4694 1615 7125
Vanaf € 40 fiscaal aftrekbaar

www.terradialoog.be

De kleuterklas van Kadjada is klaar,
maar de scholen zijn nu nog dicht. De
kleuters moeten dus wachten om hun
speelhoekjes weer in te richten.

De schooltuinen doen het héélgoed. Maar… de schoolkeuken is
gesloten. En de markt ook, dus
kan er niets verkocht worden. Nu
mag elk gezin zelf groenten komen plukken.
Helemaal coronaproof.

Voor de recente nieuwtjes
h ps://www.facebook.com/Terradialoog

Bestel je iets online? Ga dan eerst naar
trooper.be, kies Terr@dialoog als goed
doel en doe je aankoop. Jij betaalt niets
extra en steunt ons! DANK JE WEL!

