
           

 

Beste sympathisanten 

Toogal Djangue heeft er een drukke periode op zitten. Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van 

de resultaten die we de laatste maanden geboekt hebben. We maken ook graag van de gelegenheid gebruik om 

velen onder jullie te bedanken voor de materiële, financiële en spirituele steun die ons werd geboden. 

 

Hieronder een kleine fotoreportage: 

Op 1 maart 2014 verstuurden wij een 40-voetcontainer naar Senegal. Deze werd geladen met schoolmateriaal en 

medisch materiaal. Dit kon alleen maar dankzij de medewerking van verschillende scholen, ziekenhuizen en 

particulieren. 
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Op 6 april vertrok ik samen met Katrien, vroedvrouw in AZ Sint-Elisabeth te Zottegem, naar Senegal. Daar bezocht ik 

samen met haar het project en we verdeelden de goederen, die net aangekomen waren, onder de verschillende 

scholen die we steunen en een aantal ziekenhuizen en gezondheidscentra.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Katrien zag haar droom in Senegal in vervulling gaan: in de vroege morgen van de dag nadat wij de bevallingstafel in 

het gezondheidscentrum van Thies Nones hadden geplaatst, werden we opgeroepen voor een bevalling. Katrien 

hielp de baby gezond en wel ter wereld brengen. Deze ervaring zal haar vast en zeker altijd bijblijven. 

  

 

De klas van het zesde leerjaar van Thies Nones werd in een nieuw kleedje gestoken dankzij de lessenaars en stoelen 

die we kregen van basisschool De Groene Poort uit Sint-Maria-Oudenhove en Vrije Basisschool Grotenberge. 

  

 

Naaimachines, stof, brei- en naaimateriaal werden geschonken aan de vrouwenvereniging van Thies Nones. 

 



 

De voetbalklas die wij sinds vorig jaar sponsoren, kreeg voetbaluitrusting, voetballen en tweedehands 

voetbalschoenen. 

 

 

 

Niet zonder enige trots kunnen wij u ook melden dat de bouw van onze refter in Thies Nones intussen is afgerond. 

Wij schenken aan +/- 1.000 leerlingen iedere schooldag een warme maaltijd op school. Hierdoor bereiken wij een 

hoger aantal inschrijvingen per school, minder afwezigheden van leerlingen en personeel. Op die manier stimuleren 

wij ook de drang naar verder studeren, wat uiteindelijk ons grote doel is. 

  

 

 

 



Nogmaals veel dank aan iedereen die ons steunt, en niet in het minst aan: 

- Basisschool ’t Leeuwke in Leeuwergem: zij organiseerden een sponsorwandeling, de opbrengst was voor 

Toogal Djangue. 

- Onze-Lieve-Vrouwcollege campus Bevegem en Centrum: de leerlingen van het derde jaar economie/handel 

schonken de opbrengst van hun economieproject aan ons. 

- Basisschool de Groene Poort in Sint-Maria-Oudenhove: naast het vele schoolmateriaal dat we van hen 

kregen, ontvingen we ook nog een financiële bijdrage dankzij de koffiestop die zij organiseerden. 

- AZ Sint-Elisabeth Zottegem: van hen kregen wij een mooie voorraad aan medisch materiaal. Zoals u op de 

foto’s kon zien, wordt hiervan intussen in Senegal al dankbaar gebruik gemaakt. 

- de Zuster Clarette De Coene / Vincentiuszusters Gijzegem 

 

Kruis alvast zaterdag 9 augustus 2014 aan in uw agenda. Dit is de datum van onze jaarlijkse barbecue! 

 

 

Wij hopen u binnenkort nog eens te mogen verwelkomen op één van onze initiatieven. 

Vriendelijke groeten 

Toogal Djangue 


