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Hou deze datum vrij:                                                                                                                                                                

TOUGOULOUMA (betekent zoiets als Food Market voor vzw Tougoupeul)                                      

op zaterdag 18 maart 2023 in zaal 't Eilandje in Zandvoorde / Oostende   
Meer info volgt                               

De leerkrachten van de school in Tougoupeul mochten heel wat nieuwe leerlingen (6-7 jaar oud) begroeten bij 

de start van het nieuwe schooljaar.   Vandaag zijn er meer kinderen op school dan in de beginjaren.  Met veel 

plezier zal vzw Tougoupeul iets meer geld ter beschikking stellen want er dient meer materiaal (schoolboeken, 

schriften, etc) aangekocht te worden en meer kinderen gespijsd (vzw Tougoupeul betaalt ook de lunch voor de 

kinderen, dit is een belangrijke trigger voor de ouders om hun kinderen naar school te sturen). Zowat alle 

leerlingen die het zesde leerjaar beëindigden, schreven zich in voor de "middelbare school" in Gandiol.

Dankzij de uitbreiding van het veldhospitaal van Mouit (2020) is er steeds een permanentie aanwezig (24/24 

en 7d/7) met minimum een verpleger en / of dikwijls een dokter, verzorgd door het Senegalees leger. De 

frequentie van consultaties is een stuk hoger dan voorheen vooral omdat patiënten uit omliggende dorpen 

deze "Case de Santé" verkiezen.  Dit veldhospitaal voldoet nu aan alle criteria om een soort "promotie" tot 

"Poste de Santé" te bekomen, de aanvragen zijn bijna goedgekeurd.  De vraag werd ons gesteld opnieuw uit te 

breiden, maar daarvoor moet onze kas eerst gespijsd worden.

Ruim 80 kinderen in Mouit (0 tot 10 jaar) die niet naar school gingen, verzamelen zich 2 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, maar de verstoring voor de patiënten is een probleem dat we snel moeten aanpakken.  Het 

zaaltje opsplitsen in kamers voor het hospitaal en een nieuwe zaal bouwen is een mogelijkheid.  Wordt 

vervolgd.   

Dit jaar werden maar liefst 22 ha Mangrove en Filao aangeplant tijdens het scoutskamp (augustus 2022) in het 

Nat. Park Langue de Barbarie.  Deze kampen (net als het plantgoed) worden financieel gesteund door vzw 

Tougoupeul. Het succes van deze kampen is ook de Senegalese overheid niet ontgaan: men wil gelijkaardige 

kampen opzetten in andere nationale parken met lokale soutsgroepen.  Wij blijven als goede schoenmaker bij 

onze leest, de Langue de Barbarie dus.             Het scoutslokaal, gebouwd in 2016, staat in een regio met veel 

termieten.  Het dak van het lokaal is aan vernieuwing toe want het houten dakgebinte en een deel van de 

dakbedekking zijn aangetast. 

In november 2022 mocht vzw Tougoupeul de verlenging (tot 2027) van de overeenkomst met het Nationaal 

Park Langue de Barbarie (PNLB)ondertekenen.  Ons doel was steeds de natuurwaarden van het park te 

verbeteren en tegelijk de bevolking in en rond het park te betrekken en tevens hun voedsel gerelateerd aan 

het park (vooral vis en kokkels) te verzekeren.  De aanplantingen van mangrove zorgen voor een aanzienlijke 

verhoging van het visbestand.  Naast het visonderzoek (ook meegefinancieerd door Tougoupeul) worden ook 

visarenden gemonitord in het park, een makkelijke graadmeter voor het succes van het visbestand.  PNLB 

herbergt het grootst aantal overwinterende visarenden van Afrika, in dit verband wordt weldra een nieuw 

project voorgesteld.

Met de gewaardeerde steun van

Zuivelhandel Vandamme


