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Ook Senegal ontsnapte niet aan de Covid-pandemie. Eind maart viel het openbare leven stil. Scholen gingen 

dicht en gaan pas na de "hivernage" (regenseizoen) in september terug open.  Net voor de lockdown in België 

waren we nog in Gandiol, en konden we er afspraken maken om bouwwerken, scoutskampen, aanplantingen 

in het Nationaal Park en kleinere, maar niet minder belangrijke zaken zoals lunch en boeken, schriftjes e.d. 

voor de schoolkinderen en medicatie voor het hospitaal van Mouit te regelen.

Eind 2017 werd een vierde klas gebouwd met de financiële steun van Rotaryclub Oostende. Nog 2 klassen 

kregen les onder een rieten afdak tussen de gebouwen.  Vooral tijdens de Harmatan (aflandige woestijnwind) 

bleek dit een weinig duurzame oplossing.  Tijdens de corona break werden de laatste 2 klassen gebouwd.  

Momenteel telt het schooltje van Tougoupeul dus 6 klassen.  Met dank aan u, want met de opbrengst van de 

acties op het Paulusplein (De Warmste Week), jullie giften en sponsoring kon de bouw van deze 2 klassen 

gefinancierd worden.

Ook het veldhospitaal van Mouit wordt verder uitgebreid: op het dak werden er 2 extra kamers gebouwd met 

sanitair, en naast het hospitaaltje een zaal van zo'n 120 m² (zie verder). Eén van de kamers zal bewoond 

worden door een verple(e)g(st)er, die de permanentie verzorgt.                                      We zijn ook een 

samenwerking gestart met een Franse ngo, les Médicins du Fleuve (MDF), een soort mobiele dokterspraktijk, 

die tijdens hun "ronde" een paar dagen werkt in dit hospitaaltje.  De consultaties zijn goedkoop (€ 1,5, dit geld 

gaat volledig naar ons hospitaaltje, en wordt gebruikt voor medicatie), en patiënten krijgen naast zorg en 

eventuele doorverwijzing, gratis medicatie indien nodig.                               

Ruim 100 kinderen in Mouit (0 tot 10 jaar) die niet naar school gingen, verzamelen zich nu een 2-tal keer per 

week, om onder begeleiding al spelend te leren.  Aan de hand van een tijdlijn met enkele basismijlpalen voor 

kinderen van die leeftijd, wordt dan bepaald of een kind rijp is om al dan niet naar school te gaan.  Zij die niet 

naar school gaan, krijgen er verdere ondersteuning.  Deze activiteiten hebben plaats in het nieuwe zaaltje 

naast ons hospitaaltje, gebouwd in 2019 en begin 2020, met de steun van onze sponsors.                                                                                                 

De scouts van Senegal kamperen dit jaar opnieuw  in het Nationaal park "Langue de Barbarie".  Eénmaal de 

corona maatregelen gaan versoepelen, zullen een 100-tal scouts en 60 tot 80 kinderen van het dorp hun 

tenten opzetten aan de rand van het Nationaal Park. Bedoeling is om heel wat Mangrove aan te planten, maar 

ook Filao (dit is een soort boom).  Daarnaast worden nesten van  zeeschildpadden beschermd met een rooster 

tegen mogelijke predatie.  vzw Tougoupeul sponsort logistiek, spijs en drank, en de jonge boompjes Filao voor 

deze kampen.  

Ook de broodmaaltijden op school worden onverminderd verder gezet, met de steun van vzw Medios 

Oostende.                                                                                                                                                                                                     

vzw Tougoupeul doet rustig verder.  Dit jaar geen actie op het Paulusplein,                                                maar in 

2021 organiseren we wel iets anders.  U hoort nog van ons.                                                                                               

Dank voor al jullie steun! 

Met de gewaardeerde steun van

Zuivelhandel Vandamme


