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Je leest nu de eerste nieuwsbrief van vzw D.O.G.B.O.-Dogbo.

Je draagt onze werking een warm hart toe. We willen je voortaan geregeld op de hoogte

brengen van het reilen en zeilen van onze vereniging en van wat er gebeurt in Benin en

Dogbo, van de projecten en onze vrienden daar.

Het contact met de mensen van Benin en Dogbo blijft bij. De levensvreugde en optimisme

waarmee ze omgaan met hun moeilijke levensomstandigheden wekt verwondering. De

cultuur en authenticiteit van dit boeiend land en zijn warme, kleurrijke West-Afrikaanse

savoir-vivre in eenheid met de natuur, blijft hangen.

Hoe vaak we deze nieuwsbrief uitsturen zal voornamelijk afhangen van het nieuws dat we

uit Dogbo en Benin ontvangen. Maar we beloven dit initiatief niet te laten stilvallen,

ondanks de ons gekende zegswijze: “rien n’est jamais sûr…”

Veel leesgenot!

Stand van zaken

Dat het coronavirus een ernstige impact had en heeft op de werking van onze vzw, is

een open deur intrappen. We hadden in februari nog maar net onze inleefreis achter de

rug, toen de wereld in de greep kwam van de pandemie.

Ook Benin werd niet gespaard door het virus. Op de website van de Beninese overheid

vind je een actueel overzicht van de situatie, het aantal gerapporteerde besmettingen en

de maatregelen.

Er stonden een aantal initiatieven in de steigers die we noodgedwongen on hold

moesten zetten.

We waren met vzw See and Smile hun missie gepland in september 2020 naar

Dogbo aan het voorbereiden. See and Smile organiseert humanitaire missies in het

zuiden. Ze bieden medische consultaties en ingrepen aan, maar geven ook

opleiding en bijscholing aan lokale gezondheidswerkers. Afhankelijk van de vraag en

noodzaak worden de missies uitgevoerd door plastische chirurgen, oogartsen,

anesthesisten, tandartsen, opticiens, verpleegkundigen, aangevuld met niet-medisch
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Deze missie werd nu opgeschort, maar het blijft de intentie om de komende jaren

samen te werken. De opmaak van een langetermijnovereenkomst met vzw See and

Smile en Provincie West-Vlaanderen zit in de pijplijn.

De voorbereiding van de ervaringsreis van het voorjaar ‘21 was goed uit de

startblokken geschoten. Er waren al zeven mensen ingeschreven. Deze reis staat

nu on hold, maar we hopen om volgend najaar (2021) opnieuw te kunnen afreizen.

Andere missies door de vzw georganiseerd of ondersteund vielen ook weg: reizen

van families en groepen, de missies van de stad Roeselare in het kader van de

stedenband Roeselare-Dogbo…

Ons jaarlijks ‘Dîner d’amitié’ hebben we moeten annuleren. Dit etentje is telkens

weer een aangename ontmoeting van wie naar Bénin ging en sympathisanten van

de vzw. De opbrengsten verstevigen ook de kas van de vzw.

Elk jaar op de eerste zondag van juli organiseert de Stichting Vrienden van Toyo

een Afrikadag in Weert. Hiermee helpen ze de werking financieren van de ‘Tuin

van Toyo’. Door de annulatie van de Afrikadag viel deze belangrijke fondsenwerving

weg.

Enkele andere activiteiten en fondsenwervingen vielen/vallen ook in het water.

Maar, we zijn en blijven optimistisch, met dezelfde positieve ingesteldheid als onze

Afrikaanse vrienden. Binnen afzienbare tijd kunnen we weer enkele versnellingen hoger

schakelen, daar gaan we van uit.

Onze projecten

Met de vzw ondersteunen we twee hoofdprojecten. Ook tijdens de coronapandemie loopt

die verder.

De Tuin van Toyo
De tuin van Toyo is een opvang-en begeleidingscentrum voor mensen met een

mentale of geestelijke beperking in het arrondissement Madjrè in Dogbo.
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In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, de stad Roeselare en andere

partners stelden we de infrastructuur op punt.

Samen met de andere partners tekenen we een werkkader uit voor de komende

jaren. De focus ligt op capaciteitsversterking van het management en versterking

van de zorgkwaliteit. De basis van dit alles is een meerjarenplanning met

afgesproken doelstellingen voor de besteding van budgetten. Het centrum vangt

inmiddels het maximum aantal mensen op (een 50-tal).

Mariette zorgt als parttime begeleidster mee voor de opvang en begeleiding in het

centrum. We hebben ons geëngageerd om met onze vzw haar loonkost te

financieren. Om haar loon te betalen organiseren we onze ‘tientjesactie’. Wie

hieraan deelneemt, stort maandelijks een klein bedrag (met een minimum van 3,5

euro per maand). Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar. Daarvoor werken we samen

met vzw Kontinenten.

Naar aanleiding van de coronacrisis verhoogde de federale overheid de

aftrekbaarheid van giften van 40 naar 60 procent. Deze maatregel loopt nog tot eind

dit jaar. Een extra reden om hieraan deel te nemen!

Om fiscaal aftrekbaar te zijn, moeten de giften minimaal 40 euro per jaar bedragen.

Met een maandelijkse storting vanaf 3,50 euro ontvang je een attest van

Kontinenten vzw voor de fiscus.
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- op rekeningnummer BE66 7380 3734 7143 (BIC KREDBEBB)

- op naam van Kontinenten vzw

- met als mededeling de naam van het project, D.O.G.B.O.-DOGBO vzw, en uw

rijksregister- of ondernemingsnummer (*)

* De FOD Financiën vult vooraf automatisch het bedrag van de giften in in de

personenbelastingsaangifte. Correcte identificatiegegevens zijn hiervoor cruciaal.

Daarom heeft de FOD Financiën bij een gift je rijksregisternummer nodig.

Je kan De Tuin van Toyo ook steunen door een mondmasker te kopen (lees

verderop in deze nieuwsbrief).

NGO Péjès
Péjès is een opvang- en beroepsopleidingscentrum voor kwetsbare jonge meisjes in

het arrondissement Ayomi in Dogbo.

De uitbouw van de infrastructuur is volop bezig. De komende drie jaar staat op de

planning het bouwen van een sanitair blok en bijkomende leslokalen, het aanleggen

van een terrein voor land- en tuinbouw en van bovengrondse visvijvers. Met de

visvijvers kan het centrum meer eigen inkomsten genereren om zo zijn werking te

financieren.

Dit voorjaar organiseerde het Sint-Jozefscollege van Torhout zijn jaarlijkse
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Dogbo, is de opbrengst van de vastenactie bestemd voor Pejes. De actie leverde

uiteindelijk de mooie som op van 10.105 euro. Pejes zal met de opbrengst de

verdere uitbreiding van de infrastructuur financieren. Heel erg bedankt, Caroline!

Vers van de pers

Verkiezingen

Op 17 mei waren er gemeenteraadsverkiezingen voor de

legislatuur 2020-2026 in de 77 gemeenten en steden van

Benin.

Voor de goede samenwerking van onze vzw met het

gemeentebestuur van Dogbo en voor de stedenband van

de stad Roeselare is dit van groot belang. De relatie met

burgemeester Vincent Codje Acakpo was de voorbije

jaren heel goed en leidde al tot mooie resultaten.

De uitslag van de laatste verkiezingen veranderde de

samenstelling van de gemeenteraad van Dogbo (25

gemeenteraadsleden). Le Bloc Républicain, de partij van

burgemeester Acakpo, verloor haar meerderheid. De concurrende partij, la Parti

Union Progressive won de verkiezingen en leverde ook de nieuwe burgemeester,

Magloire Agossou.

We hebben er alle vertrouwen in dat de goede samenwerking ook de komende jaren

zal voortduren.

De koningin van Dogbo is overleden

Bij ieder bezoek aan Dogbo hoort een bezoek aan de

koning en koningin van Dogbo. Ook al hebben ze

geen juridische of formele macht meer, hun moreel

gezag is heel groot. Wie reeds deelnam aan een

ervaringsreis herinnert zich zeker nog dit

merkwaardige bezoek.
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Onlangs is de koningin overleden. Een bezoek was

steeds weer een hele belevenis. Geëscorteerd door

haar ‘hofdames’ keek ze je toe vanuit de deuropening

van haar hut. Haar aanraken was voor mannen

taboe. Je groette haar eerbiedig en vroeg haar zegen voor jezelf en je familie. Deze

ontmoeting liet telkens weer een heel bijzondere indruk na.

De koningin is trouwens de grootmoeder van Roger (onze trouwe begeleider in

Dogbo) en Nathalie (de fantastische kok uit de Kapokier).

Koop een mondmasker t.v.v. De Tuin van Toyo

Het opvangcentrum voor geestelijke gehandicapten, De Tuin van Toyo, is voor zijn

werking sterk afhankelijk van giften en donaties. Omdat veel financiële acties

geannuleerd werden, hebben onze Nederlandse vrienden (de stichters van het

centrum) de handen in elkaar geslagen met enkele handige naaisters. Met de

verkoop van hun zelfgemaakte mondkapjes verzamelen ze de broodnodige fondsen

om de lopende kosten (personeel, medicijnen, voeding, kleding, onderhoud, etc.) te

financieren. Wij willen hen daarbij steunen door hun mondkapjes te verkopen.
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voor 1 stuk, 9 euro voor 2 en 12 euro voor 3. Voor 18 euro krijg je er meteen 5. Ze

bestaan in allerlei maten, vormen en kleuren. Er is ook een beperkt aanbod hippe

mondmaskers voor kinderen.

De Wereldwinkel vind je in de Noordstraat 156 en is op weekdagen open van 9u tot

12u en van 13u30 tot 18u. Op zaterdag is de winkel doorlopend open van 10u tot

18u.

Berry... for life!
In 2018 en 2019 brachten de acties met ezel Berry i.h.k.v. de Warmste Week telkens

een 6000 euro op. Om toch verder de kas van vzw D.O.G.B.O.-Dogbo te spijzen

start Berry een eigen campagne onder de noemer ‘Berry for Life’ met alvast drie

verschillende initiatieven:

1. Berry shits for life

2. Berry walks for life

3. Berry crosses Belgium for life

Meer nieuws in een volgende nieuwsbrief.
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Volg ons op onze Facebookpagina

Copyright © 2020 D.O.G.B.O.-Dogbo vzw, Alle rechten voorbehouden.

Wil je je e-mailvoorkeuren aanpassen?

Dan kan je hier je voorkeuren aanpassen of je uitschrijven uit de mailinglijst.
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