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Geachte mevrouw 

Geachte heer 

Sympathisanten van D.R.O.P vzw en alle sponsors.  

 

We brengen andermaal heuglijk nieuws uit Senegal. 

 

De vakantie is vergeten, de alledaagse sleur komt aangewaaid en de kinderen gaan weer naar 

school. In Senegal regent het nu nog, want het natte seizoen was laat en zeer overvloedig. Rond 11 

oktober kunnen de kinderen hier dan met enige vertraging ook naar school. 

 

In Godaguene-Thiadiaye zullen de kinderen raar opkijken, want hun school is in de loop van de 

vakantie twee klaslokalen rijker geworden. 

 

Inderdaad! Dezer dagen wordt hard gewerkt om de twee nieuwe lokalen in orde te brengen. Ze zijn 

dan nog niet helemaal af, maar toch gebruiksklaar. Het zal een hele opluchting zijn voor alle 

leerlingen, want met z’n drieën of zelfs vieren aan één bank is ook maar niks. Met 60 kinderen in een 

klas is het lesgebeuren uiteraard ook verre van comfortabel en ideaal. 

 

 

 

 

 
 

Er is nog wel wat werk aan de winkel, maar tegen 

midden oktober zal het geheel er helemaal anders, 

veel beter en absoluut mooier uitzien. 
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Twee andere lokalen werden helemaal gerenoveerd. Ze zijn opnieuw bepleisterd aan de binnen- en 

de buitenkant en voorzien van degelijke ramen en deuren. Dubbele beglazing is niet van toepassing 

in Afrika en de ramen zijn dan ook simpele metalen lamellen die wat meer of minder tocht mogelijk 

maken. Op die manier kan de warmte in het lokaal een beetje geregeld worden 

 

Op een paar maanden tijd zijn vier lokalen in een aanvaardbare staat gebracht en komt er letterlijk en 

figuurlijk wat meer ruimte in de school. Dit is mogelijk gemaakt dankzij de steun van de vzw Edukado 

uit Brussel, GROSA (Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Aarschot) en natuurlijk 

ook dankzij de onmisbare milde giften van al onze sponsors. 

 

Volgend jaar in juli-augustus 2022 stuurt vzw Edukado wellicht een groep ingenieursstudenten naar 

Godaguene om de lokalen verder af te werken en nog bijkomende verbeteringswerken in de school 

uit te voeren. Terwijl in Sangué en Godaguene hard werd gewerkt aan de projecten organiseerden 

we in Rillaar in het Huis van peter Mot gedurende zes weekends onze SummerDROPin 2021. Het 

zomerterras heeft niettegenstaande het tegenvallende weer toch 3.650 euro opgebracht, voldoende 

om het dak van de nieuwe lokalen te financieren. Een gevarieerd programma bood voor elk wat wils: 

springkastelen, goochelaars en Herbos, befaamd goochelaar-mentalist, muziekoptredens, een 

professionele karikaturist enz. Veel sfeer en plezier. Volgende zomer 2022 organiseren we weer onze 

zomerterraseditie als alles meezit, maar dan natuurlijk wel met veel beter weer. 

 

Intussen worden al de voorbereidingen getroffen voor de volgende D.R.O.P-activiteit waarop we u 

van harte uitnodigen en graag willen ontmoeten. 

 

  



In het kader van de Hagelandse KUNSTROUTE 2020-2021 organiseert D.R.O.P vzw een kleine 

maar zeer interessante kunsttentoonstelling “GALERIE D’ART” met kunstwerken over, uit en voor 

Afrika. Neem gerust een kijkje op Galerie d'Art (dropafrika.be) 

 

 

Djibril uit Senegal exposeert zijn fantastisch fascinerende kunstwerken, gemaakt van op het strand 

aangespoelde rommel en samengebracht tot een nieuwe gestileerde en verrassend kunstitem. 

Ann werkt eveneens met gevonden materialen zoals o.a. verhard zeewier en ze creëert er 

wonderlijke wezentjes mee. Theo brengt schilderijtjes over de savanne, je ziet de luchten trillen in de 

Senegalese hitte. Paul en Tess exposeren zilveren juwelen met een krachtige eenvoud. Linda 

stoffeert op een zeer aparte manier typische Afrikaanse stoffen op afgedankte meubeltjes en geeft ze 

een nieuw leven, een ware symbiose. Ivo gebruikt de strakke lijn in linodrukken over het Afrikaanse 

gebeuren. De werken worden te koop aangeboden en de opbrengst gaat naar onze projecten. 

 

U wordt ook van harte uitgenodigd op de vernissage op vrijdag 5 november van 19 tot 21 uur (voor de 

organisatie van de vernissage vragen we jullie in te schrijven via dropafrika@gmail.com.  

 

En eindelijk zal onze jaarlijkse BRUNCH weer live kunnen doorgaan in het Damiaaninstituut op 

zondag 5 december 2021. We organiseren dan ook net als vorig jaar met sinterklaas een praktische 

“Take away Brunch”. Deze belangrijke datum moet je zeker nu al noteren in je agenda! 

 

We kijken er naar uit om jullie allemaal weer te zien. 

https://www.dropafrika.be/page5.html
mailto:dropafrika@gmail.com.


En wat gebeurde er intussen nog in Senegal? 

 

De medische post die D.R.O.P bouwde in Sangué kwam er zowaar in het nieuws! 

Kijk zelf op YouTube  https://youtu.be/ZTs5KNdgxqY 

 

Het eerste deel van de medische post in Sangué (voor eerstelijnszorg) is al een tijd in gebruik en 

draait nu op volle toeren. Het “Comité de Santé” dat de medische post bestuurt, organiseert 

regelmatig programma’s waarbij dokters en specialisten consultatie houden. Het filmpje is gemaakt 

naar aanleiding van zo’n evenement waarbij vijf artsen gratis consulteerden. En zoals te zien is op de 

reportage veroorzaakte dat een ware volkstoeloop. 

 

De notabelen die het woord voeren, zijn allen leden van het comité, de chef de village, 

afgevaardigden van de gemeente, de verantwoordelijke voor de medische posten in de regio en ook 

een gelegenheidsarts. Hun taal is Wolof en ze praten over dit evenement, over het mogelijk opsporen 

van covid-besmettingen via de medische post en ook over het tekort aan middelen in de primaire 

gezondheidszorg. D.R.O.P vzw is dan ook bijzonder opgetogen en terecht fier hieraan figuurlijk en 

ook letterlijk een steentje bij te dragen. 

 

De medische post werd gebouwd en helemaal ingericht door D.R.O.P vzw. Dankzij uw milde giften en 

ook door subsidie van de Provincie Vlaams-Brabant is de ruwbouw van een tweede deel op dit 

moment bijna voltooid. Met een kleine materniteit en een verblijf voor de verpleging is de medische 

post compleet uitgerust voor een perfecte eerstelijnszorg. We hopen alles tegen het voorjaar 2022 

klaar te krijgen. Het zal voor de bevolking ter plaatse een geweldige verbetering zijn om de grote 

problemen bij bevallingen op te lossen en de vrij hoge kindersterfte een halt toe te roepen. 

 

 
Door de werken en aanpassingswerken ziet het er voorlopig niet zo fraai uit maar weldra wordt het 

een pareltje van een Medisch Centrum. 

 

   



Er is echter nog een flinke weg te gaan vooraleer het werk helemaal tot een goed einde is gebracht 

en daarom hopen we te mogen blijven rekenen op uw morele en financiële steun. 

 

Op 5 oktober vertrekken Ivo, Linda en haar zus naar Senegal met deze bagage. Dankzij onze 

sponsors, vrijwillige bijdragen en Hospital Logistics Aarschot konden we heel wat klein medisch 

materiaal verzamelen voor de Medische Post in Sangué en speelgoed voor de kleinsten in de school 

in Godaguène. In Dakar wacht Oumar hen op met de auto. De inhoud van de koffers wordt dan 

getrieerd en naar de respectieve plaatsen getransporteerd. Dat zal ook nog wel wat tijd en geduld 

vragen, want het is een hele hoop materiaal. 

 

 

 
 

 

BELANGRIJK OM WETEN 

 

D.R.O.P vzw kreeg na een grondige doorlichting van de Minister van Financiën nu al tot en met 2025 

de toelating om fiscale attesten uit te reiken voor giften vanaf € 40,00 op jaarbasis. 

U recupereert op die manier 18.00 euro via uw belastingaangifte. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Onze speciale dank gaat naar : 

 

❖ De Provincie Vlaams-Brabant (subsidie voor Medische Post) 

❖ GROSA Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Aarschot Subsidies voor 

Medische Post en School in Godaguene Thiadiaye 

❖ SN Brussels Airlines voor logistieke steun 

❖ EDUKADO vzw voor de samenwerking i.v.m. de school in Godaguene 

❖ Lagere school in Drongen voor hun actie speciaal voor de projecten van D.R.O.P vzw 

❖ Vrije Lagere Basisscholen van Langdorp voor hun actie voor de school in Godaguene 

❖ Speciale dank aan u allen voor uw sympathie en steun. 

❖ Alle medewerkers van D.R.O.P die zich gratis blijven inzetten voor de vzw. 

 

Namens het D.R.O.P-team 

 

Ivo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


