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Wat gaat de tijd snel ! Wij zijn reeds juni ! 

Wij willen jullie graag op de hoogte houden van de laatste activiteiten van onze vzw. 

* Op 16 maart zijn we met z'n drietjes vertrokken richting Senegal  (Carine Bliki, Katrien Thienpont en 

ikzelf) doel was, ons naai-atelier terug wat nieuw leven in te blazen . 

Met enkele nieuwe ideetjes konden wij de meisjes motiveren tot nauwkeurigheid zodat hun werk te 

koop kon worden gesteld. 

  

* Zo konden wij op zaterdag 25 maart, met uitstel, een groot feest organiseren naar aanleiding van de 

internationale dag van de rechten van de vrouw (8 maart). 

Wij nodigden vele persoonlijkheden uit zodat het naai-atelier, de werking met de scholen en 

gezondheidssector nog meer bekenheid kregen. Onze vlijtigste leerlingen en de meisjes van de naai 

atelier mochten een fraai cadeautje in ontvangst nemen. 

De afgewerkrte stukken uit ons atelier werden te koop aangeboden.(LINK YOUTUBE) of (FOTO FEEST) 

  

 

* We waren ook net op tijd om de kantines opnieuw te bevoorraden met de laatste schijf van 

voedingswaren tot het einde van dit schooljaar. 
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* In de laaatste week voor de paasvakantie hebben we een namiddag doorgebracht op school van Thiès-

Nones om samen met de kinderen te knutselen. 
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* De laatste schooldag woonden wij de rapportuitreiking bij in de school van Thiès-Nones. 

De meisjes hebben goed gescoord en werden extra in de bloemen gezet door A.J.X/TOOGAL DJANGUE 

vzw.  

 

* Op het eiland Gorée waren we uitgenodigd door de élite-school Mariama Ba, om de rapportuitreiking 

bij te wonen.  De school Mariama Ba is een meisjes internaat die wij steunen. Aanvanklijk was dit een 

élitaire school op basis van standing. Maar heden ten dage is het een school waar de beste leerlingen uit 

de zesde leerjaren samengebracht worden in het middelbaar ongeacht hun afkomst of financiële 

mogelijkheden.  Vandaar onze steun. 
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* In Thies-Nones zelf  zijn we enkele keren naar de Poste de Santé geweest. Onder andere om medicatie 

en verbandmateriaal af te geven.  Daar waren wij aangenaam verrast dat we opnieuw een bevalling 

mochten bijwonen.  Dit is steeds weer een ervaring  die diepe indruk maakt. Moeder en dochter stellen 

het goed. 

  

* In Nianing bezochten wij een pouponnière (kinderopvang tehuis)  waar we verschillende zaken konden 

doneren uit onze laatste container . 

* Om onze dag af te sluiten maakten wij een deugddoende wandeling op het schelpeneiland Fadiouth. 

Tot zover onze reis naar Senegal .  

Veel leesplezier en tot volgende keer ! 

 

Agnès  

 



 

 

Veldweg 7, 9620 Zottegem , België  
Ondernemingsnummer: BE 0539753926 - Rek.nr: ING BE71  363 125 540 369  

Tel: 093608092  of   0499/72.29.87   
Email: toogaldjangue@hotmail.com  

 


