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In het kader van Music for Life van Stubru proberen we wat centjes in te zamelen voor de projecten van
Tougoupeul, met een klein winters festival op 22 december op het Paulusplein in Oostende. Meer informatie
volgt ongetwijfeld.

De scouts van Senegal kampeerden dit jaar opnieuw in het Nationaal park "Langue de Barbarie". Samen met
een 80-tal scouts, namen ook meer dan 60 kinderen van het dorp deel aan het kamp. Mangrove werd er
aangeplant, oevers werden opgekuist en nesten van zeeschildpadden werden beschermd met een rooster
tegen mogelijke predatie. vzw Tougoupeul sponsort logistiek, spijs en drank voor deze kampen.

De voorbereidingen voor de opmaak van het beheerplan voor het Nationaal Park "Langue de Barbarie" gaan
gestaag vooruit. Het contract van vzw Tougoupeul met de Senegalese overheid werd verlengd met 5 jaar.
Professor Dr. Andrien Colly, hydroloog aan de universiteit van St-Louis, helpt, samen met onze Spaanse
biologen, de medewerkers van het Nationaal Park om het plan af te werken. Het doel is niet alleen om de
natuur beter te maken, maar uiteraard ook om de lokale mensen die er wonen te helpen door hun
visbestanden te verzekeren, vispaaiplaatsen aan te leggen, locaties te voorzien voor de kokkelvisserij,
landbouw, ecotoerisme etc.
Momenteel loopt het tweede onderzoek uitgevoerd door de studenten oceanografie van de universiteit van St
Louis, SN. Tijdens het 1° onderzoek in mei werden 38 vissoorten gedetermineerd, waarvan enkele heel
belangrijk zijn als voedsel, zowel voor de ongeveer 70.000 mensen die er leven, als voor heel wat vogels. Het
is dus belangrijk om, éénmaal de resultaten bekend zijn van deze studies, paaiplaatsen aan te duiden voor de
belangrijkste vissoorten en te beplanten met mangrove. vzw Tougoupeul financieert de onderzoeken en de
aanplantingen.
Het nieuwe klaslokaal, gebouwd eind 2017 met de financiële steun van Rotaryclub Oostende "Ter Streep"
was echt wel nodig. Het ziet er naar uit dat het schooltje straks meer dan 120 leerlingen telt!
vzw Tougoupeul betaalt ook dit jaar het schoolmateriaal (leibordjes, schriften, boeken, ...) en de
middagmaaltijden van alle kinderen voor het ganse schooljaar. Een grote kost voor de ouders, en heel dikwijls
de reden om hun kinderen al dan niet naar school te laten gaan, maar een relatief kleine kost voor ons.

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. Het plan om, naast het hospitaaltje, enkele lokalen te
bouwen om dit project meer gestalte te geven, krijgt steeds meer vorm.

Noteer alvast: Music for Life,4° Feest voor Tougoupeul: 22 december 2018 op het Paulusplein, Oostende.
Meer info (later) op www.tougoupeul.be

