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                                                                                                      Nummer 1, februari 2016  
Het nieuwe jaar is deze keer begonnen met een 4 weken durend bezoek* aan Togo. We 
zijn nu 5 weken geleden terug en melden hierbij graag onze ervaringen. Terwijl hier ook de winter niet echt wil doorzetten, was dat in Togo ook zo met de “harmattan”, een droge en stoffige wind die tussen november en maart enige koelte geeft. De temperaturen 
waren nu rond de 30 graden. Tijdens ons bezoek hebben wij weer een goed inzicht gekregen in de projecten en hebben wij nieuwe indrukken en ideeën mogen opdoen. Wij 
ervaren de bezoeken die meestal na 1 à 1,5 jaar plaatsvinden zeer waardevol. Ondanks dat wij vanuit Nederland veel contact hebben over de gang van zaken, is het ter plaatse 
bezoeken van de projecten en de betrokken mensen leren kennen, altijd zeer leerzaam. 
Ook is het prettig om nu eens uitgebreid te kunnen spreken met de leden van onze projectpartner Kekeli The Light. Hieronder doen wij verder verslag van ons bezoek.   Basisschool Mon Seigneur 
Er is een bezoek gebracht aan basisschool Mon Seigneur. Vorig jaar is hier het aantal 
wc’s van 2 naar 4 uitgebreid, en ook is er een nieuw pompsysteem aangelegd. De uitbreiding was echt wel nodig, want het was best dringen voor de pot…. De directeur 
vertelde uit de hoogste klas groepjes geformeerd te hebben die het sanitair elke dag een poetsbeurt geven. Verder is hij bezig om de wanden, die nu bestaan uit gevlochten 
palmbladeren, te vervangen door gemetselde muren. Er is namelijk vanuit de overheid 
de verplichting gekomen dat scholen voortaan stenen muren moeten hebben. Dus dat zal voor vele scholen best een pittige investering gaan worden. Nadat wij hoorden dat de 
schooldirecteur voorzitter was van een groep die jaarlijks een groot 
voetbaltoernooi organiseert waar diverse scholen aan meedoen, 
hebben wij hem later onze laatste 
partij voetbalkleding overhandigd. En daar was ie zeer blij mee! 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 *Alle reis- en verblijfkosten zijn uit privémiddelen bekostigd, zodat alle donaties optimaal gebruikt worden.  
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Basisschool Bel Avenir 
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gesproken over de basisschool Bel Avenir in 
D’adjoguidi. Hier komt een toiletgebouw met 4 wc’s en een waterput met een touwpomp. Omdat ons bouwteam momenteel bezig is op een ander project (Dewuna), lag het 
project even stil. Maar dat wordt binnenkort weer opgepakt. Verrast waren wij te horen dat de al gegraven put voor het dorp zelf de dichtstbijzijnde waterbron blijkt te zijn. Dus dat betekent dat niet alleen de school, maar ook de 2000 dorpelingen ervan profiteren! 
  

  Wij hebben enige tijd doorgebracht met de schooldirecteur, de leraren en de studentjes. 
Met verlangen kijken zij uit naar het nieuwe sanitair. Lekker schoon water voorhanden en je behoefte kunnen doen wanneer je wilt en op een schone en veilige plek. Na afloop 
hebben we iedereen nog eventjes verwend met sap, snoepjes en kleine cadeautjes.                                                                
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Goed geluid 
Iedere keer als wij Togo bezoeken proberen wij tijd in te plannen om op scholen iets te 
doen. Meestal laten wij de kinderen iets knutselen. Voor hen is het altijd weer een geweldige happening als wij langskomen. Niet alleen omdat er een Hollandse delegatie 
langskomt, en er een Yovo (blanke man) voor de klas staat, die limonade en koekjes meebrengt, maar ook omdat er weinig knutselactiviteiten in de klas plaatsvinden. Er is weinig geld voor, en spulletjes zoals bijvoorbeeld gekleurd papier, dat wij makkelijk in de 
winkel kunnen kopen, is in Togo moeilijk aan te komen.   
Toch hebben we deze keer niet kunnen knutselen. Al het materiaal daarvoor dat per 
container is verzonden, is helaas te laat gearriveerd. Maar als alternatief hebben wij snel een quiz met “raad het geluid” in elkaar gedraaid. En dat was meteen een groot succes! 
Met name het geluid van een “scheet” was lachen natuurlijk…    

  Water voor Dewuna 
In Dewuna zijn we al in een gevorderd stadium met de bouw van de watervoorziening. 
Tijdens het regenseizoen wordt er zoveel mogelijk water opgevangen via een gebouwd dak en bewaard in een reservoir (63 kuub). Met dit water kunnen de dorpsbewoners  
voor een groot deel in hun watervoorziening voorzien. Tevens heeft de overkapping al een goede functie gekregen. Momenteel gaan de jongste kinderen nog niet naar school omdat de school een paar kilometer verderop ligt, en dat is te ver voor de kleintjes. Maar 
nu hebben ze in het dorp zelf een prachtige voorziening waar ze les gaan krijgen.  
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Tijdens ons bezoek vertrokken net weer een groep vrouwen en kinderen om water te gaan halen. Men vertelde 
ons dat zij niet voor het donker thuis zullen zijn. Voor ons is 
het moeilijk voor te stellen, maar de tocht duurt 1,5 uur heen en dan weer 1,5 uur terug. En ook is het bij de put 
vaak wachten totdat je aan de beurt bent. En dat doen deze vrouwen dagelijks tweemaal!!  
 
Het regenseizoen valt in de maanden april tot en met juli. Ruim voor april zal het project in Dewuna gereed zijn. Dus 
laat het straks maar met bakken uit de hemel komen.              Verder dit jaar 

Dit jaar worden er 2 maïsmolens geplaatst in de dorpen Boboloe Kopé en Ave-Kpota. En ons oog is ook gevallen op de moeilijke situatie in het dorp Ziogba waar de huidige 
school (200 studenten in 3 klassen) uit zijn voegen barst, en water en sanitair ontbreekt. In onze volgende nieuwsbrief zullen wij hierover meer berichten.  
 

                                                                                              
 
Stichting Hola is door de Belastingdienst erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent 
dat uw giften aan onze organisatie aftrekbaar zijn. 


