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In 2020 werden de laatste 2 klassen gebouwd in het schooltje van Tougou. Momenteel telt het schooltje dus 6
klassen. Met dank aan u, want met de opbrengst van de acties op het Paulusplein (De Warmste Week), jullie
giften en sponsoring van onder meer Rotary Ter Streep Oostende kon de bouw van deze 2 klassen
gefinancierd worden. Tijdens ons bezoek in november 2021 kochten we opnieuw schoolmateriaal aan, werd
de batterij van de zonnepanelen vervangen en verzekerden we de maaltijden tot het eind van het schooljaar in
juni 2022.

Ook het veldhospitaal van Mouit werd 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. Tijdens hun bezoek in november waren er maar liefst 277 consultaties.

Ruim 60 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, gebouwd in 2019 - 2020, met de steun van onze sponsors.

De scouts van Senegal konden in 2021 hun kamp niet opslaan in het Nationaal park "Langue de Barbarie"
wegens corona-maatregelen. Toch organiseerden ze dagactiviteiten met een 80-tal scouts en 50 kinderen van
het dorp in het Nationaal Park. Ze plantten samen met de mensen van het Park heel wat Mangrove en Filao
aan. Daarnaast worden nesten van zeeschildpadden beschermd met een rooster tegen mogelijke predatie.
vzw Tougoupeul sponsort logistiek, spijs en drank maar ook de jonge boompjes.

In de laatste 3 jaar werd ruim 44 hectare Mangrove en Filao aangeplant met de steun van vzw Tougoupeul.
Filao zorgt vooral voor de fixatie van het zand, mangrove ook, maar biedt ook met haar specifiek wortelstelsel
een ideale bescherming voor kleine vissen. Voortplanting is dus verzekerd, vogels, varanen en vooral de lokale
vissers tevreden! Ondertussen is de bres in de Langue de Barbarie sterk verminderd van zo'n 9 km tot minder
dan 4 km vandaag!

Daarnaast steunt vzw Tougoupeul ook de wetenschappelijke onderbouw van de acties in het Nationaal Park
Langue de Barbarie. Het beheerplan van het Park is ondertussen volledig klaar en goedgekeurd door het
ministerie. Tougoupeul steunt het visonderzoek (met de universiteit Gaston Berger van Saint-Louis) en
monitoring van reptielen en vogels in het Park. Het contract met de Senegalese overheid wordt na 2022
verlengd, mochten we vernemen. Het gaat dus prima met de projecten van Tougoupeul, ook dankzij u.
Fiscale attesten kunnen we helaas niet bezorgen, maar toch hopen we opnieuw op uw steun te mogen
rekenen (IBAN BE21 1430 9343 0303). Dankjewel!
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