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Geachte mevrouw, meneer
Beste mensen, beste sympathisanten

D.R.O.P vzw brengt goed nieuws over de projecten in Senegal. Sinds onze laatste nieuwsbrief is er weer heel
wat gebeurd. Er waren verscheidene activiteiten die ons volledig in beslag hebben genomen:
In augustus: het groot Zomerterras n.a.v. “Aarschot Fietst”

“Aarschot Fietst” – “Heerlijk zomers genieten”

Op een donkere dag “heerlijk winters brunchen”

September-oktober: bezoek ter plaatse in Senegal aan de projecten en de opstart van een nieuw project.
In november was er “Galerie d'Art” in het CC Het Gasthuis in Aarschot ten voordele van onze projecten.
Het was een erg geslaagde tentoonstelling die veel belangstelling genoot en de opbrengst overtrof onze
verwachtingen. We willen alle bezoekers en deelnemende kunstenaars en ook CC Het Gasthuis nog
eens hartelijk danken.

In december vierden we onze eerste verjaardag met een brunch waar we zeer veel sympathisanten
mochten verwelkomen, Iedereen heeft beloofd dit jaar terug te komen. Nadien was er het jaaroverzicht
en de presentatie van de projecten voor 2019.

In de toekomst mag je telkens op de eerste zondag van de maand december dit evenement verwachten. De
datum en locatie voor dit jaar liggen al vast : 1 december in het Damiaaninstituut in Aarschot.

Hartelijk dank aan aan de directie van het Damiaaninstituut.
Intussen werd een nieuwe projectenbrochure opgesteld. Je vindt ze in de bijlage En we hebben – zoals
je kunt zien – ook een gloednieuwe WEBSITE. Een bezoekje is zeker de moeite waard omdat daar
onze werking, projecten e.d. uitgebreid worden toegelicht. Ook de besteding van de fondsen en de
boekhouding wordt meegedeeld. Hartelijk dank aan Flor Trappers die de website heeft ontworpent.

Nu zijn we weer volop bezig met de voorbereiding van het aperitiefconcert door het koor CAMINHANDO
op 12 mei e.k. in de Gasthuiskapel van het CC Het Gasthuis in Aarschot. Er volgt nog een uitnodiging.
Ticketverkoop wordt ook via het CC Het Gasthuis verzorgd.
In augustus doen we weer mee aan “Aarschot Fietst” en in december komt er behalve de brunch een
Kerst-/ Eindejaarconcert in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot.

Er is ook heel veel gerealiseerd in Senegal. We worden voortdurend door Oumar, onze man ter plaatse,
op de hoogte gehouden van de vordering van de werken. Hij stuurt bijna dagelijks berichten en foto's
door en belt tenminste een paar keer per week.
➢

In SAMEKEDJ werd de waterput met de hand uitgegraven tot een diepte van 21 m. Daarna werd de taak
overgenomen door een gespecialiseerde puttengraver en omdat er moest gewerkt worden onder het
waterniveau was het gebruik van een pompinstallatie nodig. De put heeft een uiteindelijke diepte van
24,5m en er is een waterkolom van 2 à 3 m.

Bangelijk diep uitgegraven met de schop

➢

Een enorme berg puin

Ondertussen zijn de studenten van HUMASOL vzw (onze partner in dit project) druk in de weer om alles
in gereedheid te brengen om in juli-augustus een pompinstallatie met zonnepanelen te installeren.
Voorlopig wordt het water manueel bovengehaald om de planten te begieten. Informatie vind je op:
https://www.humasol.be/project/zonnepomp-drop/

Nu nog manueel

Begieten met een emmertje

Ook vrouwen bij het overleg!

Voor meer details raadpleeg onze website: http://www.dropafrika.be. We mochten voor dit project van GROSA
(Gemeentelijke Raad voor ontwikkelingssamenwerking Aarschot) een toelage ontvangen waarvoor onze dank
➢

Voor de medische post in KISSANE is er al een hele weg afgelegd. We hebben een akkoord met de
Chef Medicin van het district Thies en van de burgemeester van Notto Diobass (de gemeente waaronder
Kissane, Sanghé ressorteert) en ook de medewerking van de Sous Prefect. Ze verbinden zich tot een
partnership voor het bouwen en het exploiteren van de medische post.

➢

Aan de hand van een studie aan de universiteit van Gent en onze bezoeken ter plaatse aan diverse
medische posten werd een plan opgemaakt dat kon rekenen op groot enthousiasme bij de Chef
Geneesheer, de Burgemeester en de Sous Prefect.

Door de overheid werd een terrein van 900 m² ter beschikking gesteld, met een mogelijkheid van uitbreiding tot
1.200m².

De uitvoering van het project zal in verschillende stappen gebeuren.

Eerst komt de rechtervleugel van het hoofdgebouw die nog eens in drie stappen wordt gebouwd:

1)

Een wachtzaal en eerste zorgen

2)

Een kleine materniteit

3)

Logement voor de verpleger ( 24/7 )

Elke stap bestaat uit een op zich bruikbare unit waaraan de volgende wordt toegevoegd. Op die manier kan de
medische post snel operationeel worden en dan geleidelijk uitgebreid worden. We hebben daarvoor een lijvig
subsidieaanvraagdossier ingediend en we wachten nu het resultaat af. Het is hoe dan ook een groter project
waarvoor we alle steun kunnen gebruiken.

Er is plaatselijk een zeer grote nood aan deze medische post. Voor de mensen uit de omgeving zal dit de
enige medische zorg zijn waarvan zij kunnen gebruik maken.

Zodra een deel van de subsidies is toegekend en er voldoende fondsen zijn, kunnen we starten aan de eerste
fase. Het vervolg en de timing zien we dan later wel.

In het dorp SINDINE lieten we eerder op het jaar al een sanitair-blok bouwen en bij ons laatste bezoek in september
hebben we kunnen vaststellen dat die netjes onderhouden was. Dat doet veel plezier.

In een volgende stap zouden we het bestaande schooltje verder uitbouwen en er was het nodige overleg met de
plaatselijke bevolking.

Het schooltje waar de kinderen uit Sindine en nog eens 12 andere dorpen, schoollopen bevindt zich in het
naburig dorp GODAGUENE.

We hebben er een lager schooltje gevonden dat er spijts de verwoede inspanningen van de school- en
dorpsgemeenschap door een latent gebrek aan middelen, in een lamentabel toestand verkeerde.
Veel van het schoolmeubilair was stuk, een aantal wc's onbruikbaar enz.

Omdat we net voor het begin van het schooljaar stonden heeft D.RO.P meteen actie ondernomen en het
meubilair laten herstellen en de toiletten in orde laten maken. Dit gebeurde uiteraard in overleg en in
samenwerking met de school- en dorpsgemeenschap.

Alles wordt in gereedheid gebracht voor het overleg in de

Het overlegcomité met in midden de schooldirecteur (blauw hemd) en

schaduw onder de boom natuurlijk

links ervan Oumar, onze man ter plaatse in Senegal

De kinderen konden het schooljaar in min of meer behoorlijke omstandigheden starten. Directie en personeel
waren zeer tevreden en wij ook. We troffen er ook een onafgewerkt verblijf voor de leraren aan. Die moeten van
ver komen en door gebrek aan openbaar vervoer komen ze vaak te laat (of niet). Dit gebouw is nu door de
tussenkomst van D.R.O.P en vooral dankzij jullie bijdrage en door de inspanningen van de “locals” bijna klaar.

De toiletten voor en na

Het verblijf van de leerkrachten: september
2018

Januari 2019

Februari 2019: pleisterwerken. De ramen zijn
besteld

Een groot deel van de werken werd door vrijwilligers ter plaatse gedaan. Voor de afwerking deden we een beroep
op een professional.

Er is nog heel veel werk aan de winkel in Godaguene. Er is ook grote nood aan een kleuterschooltje. Dat is nu is
ondergebracht in een soort loods; er zijn niet eens wc’tjes.

We zullen jullie hulp nog heel hard nodig hebben om die kinderen in behoorlijke lokalen te kunnen
onderbrengen. Onze tuinhuisjes zijn in een betere staat dan de klaslokalen in Godaguene.

DIT KIND HEEFT EEN NAAM.

HEEFT HET OOK EEN TOEKOMST?

Samen met hen en met jullie kunnen we er echt iets aan doen!

D.R.O.P
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