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Beste Vrienden !  

Jullie zullen waarschijnlijk zeggen eindelijk een nieuwsbrief, maar wij hebben niet stil 

gezeten.  

Vanuit Senegal, hebben we wat nieuws te vertellen.  

Onze eerste beschermelingen Ndiémé Dia, Paul Sagna, Charles Sagna en Amadou Yoro 

Ba zijn afgestudeerd.  

 Ndiémé studeerde af in Duitse literatuur en gaat aan de slag als lerares.  

 Paul volgt rechten en is geslaagd op het examen voor rijkswachter. 

 Charles volgt een master na master in ICT maar heeft ook een plaats op de 

arbeidsmarkt weten te bemachtigen.  

 Amadou Yoro onze kersverse ingenieur in veehouderij is werkzoekende  

Op al deze jongeren zijn we ontzettend fier maar vooral op Ndiémé omdat zij, als eerste 

meisje, het zover heeft gebracht. Ze is een zelfstandige jonge vrouw die zelf haar 

verdere leven in handen heeft. En dit alles dankzij de steun van vele Toogal Djangue 

sympathisanten.  

In de lagere school van Lalane, draait de bouw van de refter op volle toeren. Wij hopen 

met wat financiële steun tegen het einde van het schooljaar alles klaar te hebben en 

onze tweede refter zal er staan. 
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Ter gelengheid van de vrouwendag hebben de meisjes van het naaiatelier hun werk 

tentoongesteld voor de ouders. Zij tonen hier het resultaat van één jaar opleiding. Wij 

zijn van mening dat dat gezien mag worden!  

 

 

De jongeren van INEFJA (een instituut voor blinden) hebben ook een leuke 

namiddag gehad met de kapsters die hen elke maand verzorgen op kosten van de 

VZW via AJX onze partner in Senegal.  
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Maandag 16 maart is er opnieuw een 40’container vertrokken richting Dakar. Deze 

hebben wij kunnen sturen dankzij schenkingen van verschillende scholen: 

 Instituut Mariagaard Wetteren,  

 Hotelschool Ter Groene Poorte  Brugge, 

 Lagere school  Dikkelvenne, 

 Vrije Basisschool  Zwalm,  

 Hotelschool Spermalie  Brugge 

 En vele particulieren……. 

Verslag over hoe het materiaal ter plaatse is gekomen volgt nog.  

WIJ DANKEN DE GULLE SCHENKERS 
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Wij zijn volop in de vastentijd en de broederlijkdelentijd. De hotelschool Ter Groene 

Poorte Brugge was bereid om zijn broederlijkdelen-actie ten voordele van Toogal 

Djangue te organiseren. Zo zijn we daar een hele dag te gast geweest om ons project 

voor te stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een tweede broederlijkdelen actie kregen we van 

Parochie Overbroek waar wij uitgenodigd werden op 

hun familie zondag.  

 

2015 is een bijzonder jaar. Toogal Djangue viert haar 

houten jubileum. Het is officieel 5 jaar dat wij bezig 

zijn met onze werking, daarom hebben wij extra 

activiteiten op onze kalander gezet.  

 

Naast onze vertrouwde BBQ eetfestijn van 8 

Augustus (Kaarten binnenkort verkrijgbaar) is er 

ook een extraatje.  

 

In samenwerking met Hotelschool Ter Groene Poorte organiseren wij een 

walking diner op 27 November 2015 in  zaal Sint Michael te Sint Lievens- 

Houtem.  (Opgelet !  het aantal plaatsen is echter beperkt, aarzel dus niet 

om tijdig te reserveren, dit kan via mail of telefonisch) 

Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op deze culinaire reis. 
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Toogal Djangue zal ook aanwezig zijn op de Vlooienmaarkt in Velzeke op 31 Mei. 

Wij stellen allerhande tweedehandszaken te koop (juwelen- tassen- schoenen- kleren 

….). Een bezoek aan onze stand zal de moeite waard zijn!  

Op 21 juni staan we op de Artiestenfoor aan de Bevegemse Vijvers. Daar kunt 

U allerlei Afrikaanse juwelen en ambacht bij ons kopen. 

 De opbrengst gaat naar onze projecten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen jullie een vrolijk Pasen.  

Wij komen snel terug met nieuws uit Senegal !! 

Agnes, Stephan en het Toogal Djangue Team 

 

Geef de kinderen een toekomst, steun ons project !! 
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