Dag vrienden van Warang,
Gelukkig is de covid pandemie voor het ogenblik onder controle en is het
toerisme in Senegal stilletjes aan terug opgang gekomen. Onze reis van
26/2/2022 tot 18/3/2022 is vlotjes verlopen. Met open armen werden we er
ontvangen, ze hadden ons gemist.
In Gourel stellen ze het goed doch door de inflatie van bijna 10% is hun
levensstandaard merkelijk achteruit gegaan. Onmiddellijk hebben alle
reisgenoten samen 500 euro geschonken om voedingswaren aan te kopen. Zo
kunnen de kookmoeders terug middagmalen klaarmaken voor de kinderen. De
school ( gefinancierd door Senegalese vrienden van Wachtebeke) telt reeds
drie klassen, drie leraars en een 100-tal leerlingen. Het aantal groeit nog aan,
zelfs kinderen van buiten het dorp komen hier naar school. Dit voorjaar hebben
we 1000 euro gestort op de rekening van Baity Sow( de zoon van le chef du
village) om de dorpsbewoners wat uit de nood te helpen. Iedere familie kreeg
een ½ zak rijst, suiker en zwarte thee.
In de kleuterschool van Warang verloopt alles vlotjes. De nachtwaker heeft zijn
eigen woonkamer en een nieuwe sanitaire hoek met stortbad. De ingangspoort
werd hersteld en de waterkraan werd voorzien van een slot zodat er zuinig
wordt omgesprongen met het drinkbaar water. De vernieuwde keuken
opgericht met een donatie van de provincie West-Vlaanderen en de stad
Menen wordt goed onderhouden.
Dit jaar werd een deel van jullie stortingen en van de stad Menen geinvesteerd
in de aankoop van degelijke tafeltjes en stoeltjes voor de kleuters. Dit is een
grote vooruitgang want nu kunnen ze aan tafel leren schrijven en tekenen en
worden ze goed voorbereid voor het eerste leerjaar.Ook werd de voorraadkamer voorzien van houten rekken om hun materialen op te bergen.
In de kleuter- en lagere school van Baboucar Toumbou werd, met de steun
van stad Wervik, de volledig ommuring verhoogd en voorzien van ijzeren
pinnen.Dit was absoluut nodig om de indringers,maar ook de dieren buiten te
houden die hun mango’s plukken. Met jullie steun werden de WC deuren van
de bestaande WC’s vernieuwd en werd er ook een volledig nieuwe sanitaire
blok voor de meisjes gebouwd.

Ondertussen hebben we een subsidiedossier ingediend bij de provincie WestVlaanderen. De directie alsook het oudercomité en de dorpsbewoners zouden
graag een veestapel en een 100-tal kippen aankopen. De veestapel blijft op
school en wordt onderhouden door de leerlingen met de hulp van enkele
opgeleide volwassenen. De kippen worden voor de helft verdeeld,
onderhouden en gevoederd door opgeleide dorpsbewoners. De opbrengst
zoals eieren en kuikentjes worden voor de helft teruggeven aan de school. De
volwassen kippen, eieren en melk kunnen door de kookmoeders gebruikt
worden voor het bereiden van de middagmalen voor de kinderen. De andere
helft van de opbrengst mag geconsumeerd worden door de dorpsbewoners.
De parrainages zijn goed verlopen, enkele peetkinderen waren afgestudeerd of
in het huwelijk getreden en in overleg met onze vertrouwenspersonen ( Pascal,
Ali en Gana) werden de er nieuwe parrainages uitgekozen. Er zijn verschillende
goeie studenten die zelfs universitaire studies volgen en slagen.
Onze andere projecten zoals, materniteit van Nianing, poste de santé van
Pointe Sarene, de Pouponnière van Nianing, de straatkinderen van M’Bour, de
vrouwen van de zeepmakerij en verschillende gekende kleine dorpen in de
brousse kregen ook onze financiële steun.
Dit jaar werden we aangesproken door Tine Sophie die via vroegere parrainage
afgestudeerd is en diploma behaalde van onderwijzeres.
Iedere week reist ze ongeveer 50km ver om les te geven in een kleuter- en
lagere school in de brousse ( Fadyl). Samen met 4 andere onderwijzeressen
huren ze een onderkomen. Elk beschikt over een kamer, net groot genoeg voor
een matras,tafeltje en stoel. Keuken en toiletruimte zijn gemeenschappelijk.
Wij werden op deze school met open armen ontvangen. Alle vrouwen van het
dorp waren aanwezig. Ze demonsteerden hun activiteiten zoals kapok kammen
en spinnen. De directeur gaf in de school een rondleiding en besprak met ons
hun grootste problemen. Voor het ogenblik krijgen de kleuters les in een
voorlopige strooien klas waar het enorm warm kan zijn. We hebben met de
groep beslist om deze school zeker in de toekomst financieel te steunen. Met
de 500 euro dat we toen konden schenken hebben ze reeds bouwstenen
gemaakt en daarvoor hebben de dorpbewoners eigenhandig zand ontgonnen.

