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Geachte mevrouw, meneer 

Beste sympathisanten van D.R.O.P vzw, beste sponsors. 

We brengen weer goed nieuws uit Senegal en over onze activiteiten hier bij ons. 

 

 

 

EDUKADO vzw uit Brussel, een vrijwilligersorganisatie aan de VUB, heeft ons project in Godaguene 

verkozen als hun jaarproject. We zijn hen daarvoor bijzonder dankbaar. Een dertiental studenten 

zal in samenwerking met D.R.O.P vzw gedurende de maanden juli en augustus 2020 twee 

klaslokalen bouwen voor de school in Godaguene. Ze zullen dat doen onder leiding van een lokale 

aannemer. December was een zeer drukke maand! 

 

❖ De jaarlijkse brunch met info-moment was een groot succes en we maken meteen weer een 

afspraak op de eerste zondag van december 2020 in het Damiaaninstituut in Aarschot. Hartelijk 

dank aan het Damiaaninstituut voor de gastvrijheid, de sympathie en de hulp. 

 

❖ Er was het magnifieke Kerstconcert met RAAS, PASSION4TRINGS en het koor MOI KOCHANI. 

Een quasi belangeloos optreden. Het publiek en de uitvoerders hebben ervan genoten in het 

prachtige kader van de O.-L.-V.- Kerk in Aarschot. 

 

❖ D.R.O.P vzw was ook vertegenwoordigd op de Kerstmarkt van GROSA, met dank aan onze 

vrienden van BOT vzw. 

Intussen werd in oktober in Aarschot een container van 75 m³ volgeladen met meubilair en gerief 

voor de medische post in opbouw in Sangué (Kissane) en de school in Godaguene en verscheept 

naar Dakar op 15 oktober 2019. 

 

 
 

 
 

Elke centimeter werd benut. Het was een hele 

onderneming maar door de hulp van de vele 

vrijwilligers verliep dat toch vlot. 



  
 

Drie weken later was de container in de haven van Dakar aangekomen en wij waren er ook om die 

vrij te krijgen en te zorgen dat de goederen ter bestemming kwamen. Dat proces verliep zeer 

moeizaam en was heel complex. Het duurde nog eens ruim twee weken alvorens we hiermee klaar 

waren. Uiteindelijk werd de inhoud opgehaald en geraakte die ook ter bestemming. 

 

 

Er was overal grote verbazing over de hoeveelheid en de kwaliteit van 

het aangevoerde materiaal. Er werd zelfs gezegd dat de hospitalen in 

Senegal niet over dergelijk materiaal beschikken. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit heeft enorm bijgedragen aan de geloofwaardigheid van 

D.R.O.P vzw in Senegal. D.R.O.P doet wat het belooft. 

Intussen is de eerste fase van de medische post helemaal 

klaar. De minister kwam zelfs al een kijkje nemen en vond 

dat het goed was. 

 

 

 

 



Terstond maakte de gemeente werk van de aansluiting van de medische post aan het 

waterleidingnet. Drinkwater moet van een paar honderd meter verder komen. 

De gemeente zal op het gebouw ook zonnepanelen plaatsen om elektriciteit op te wekken voor de 

verlichting, ventilatoren en een koelkast voor het bewaren van medicijnen. 

Er werd grondig gepoetst en de meubels werden geplaatst. 

 

  

 

De medische post is nu klaar voor gebruik en zal eerdaags officieel ingehuldigd worden. 

D.R.O.P vzw zal nu de goede werking evalueren en daarna beslissen, in samenspraak met de lokale 

overheid, om over te gaan tot de volgende fase van de werken. 

Intussen wordt steeds duidelijker dat de impact van de bouw van deze medische post vele malen 

groter is dan we hadden durven hopen. 

In de loop van februari was een delegatie van EDUKADO vzw op prospectiebezoek in Senegal om 

samen met D.R.O.P vzw de geplande activiteiten in juli en augustus voor te bereiden. Een groep 

studenten zal dan onder leiding van een lokale aannemer twee klaslokalen bouwen voor de 

uitbreiding van de school in Godaguene – Thiadiaye.  

 

De nodige regelingen voor het verblijf en de afspraken voor de bouwwerken werden gemaakt. Alles 

is nu in volle voorbereiding. 

Ouders, leerlingen, inrichtende macht, directie, inspectie en leerkrachten zijn bijzonder blij met dit 

initiatief en alles wordt in het werk gesteld om deze operatie tot een succes te laten uitgroeien. Er 

zijn klassen in de school die door een gebrek aan accommodatie gesplitst moeten worden. Het ene 

deel krijgt les in de voormiddag en het andere deel in de namiddag. 

 

Uit het overleg met de centrale schoolinspectie in Mbour is nogmaals gebleken dat onze keuze voor 

deze school de juiste was. De overheid wil van deze school een volwaardige centrumschool maken 

en is nu al bezig de school uit te breiden met twee lokalen. D.R.O.P en Edukado zullen er nog eens 

twee extra aan toevoegen. 

 

  



SANGUE (NOTTO DIOBASS) – SITUERING 
 

 

Het dorpje heeft wellicht geen naam. We hebben het altijd Kissane genoemd, maar dat ligt wel 

een eind verderop. Officieel is het een deel van Sangue dat op zijn beurt een deelgemeente is van 

Notto Diobass. Notto Diobass ligt ver weg en je bent te voet al gauw een halve dag onderweg via 

een zandpiste. Raadpleeg voor details de nieuwsbrieven en info op onze website. 

 

Het dorpje dus, laat ons het maar Sangue noemen, was tot voor een paar jaar een piepkleine 

nederzetting met slechts een paar hutten met strodaken. De bevolking is Peul en dus een 

minderheid in een omgeving met een uitgesproken Serèr-bevolking. 

 

Een etnische minderheid, ver weg van het administratieve centrum, klaar voor achterstelling. 

 

Het dorp is evenwel bijzonder goed gelegen, vlak bij een grote verbindingsweg tussen Sindia en 

de grote stad Thiès en zoals later bleek is het hele gebied opgenomen in een masterplan. 

Ontelbare kavels werden reeds afgebakend. Het gebied is ingepland als een groot 

uitbreidingsgebied. De nabijheid van de snelweg naar de hoofdstad, de luchthaven en de stad 

Thiès liggen daaraan zeker ten grondslag. De bevolking zal in dat gebied gestaag toenemen. 

 

Enkele jaren geleden werd een put gegraven voor de watervoorziening van het dorp. Tot 

tweemaal toe heeft onze vereniging de put verder laten uitdiepen. Tevergeefs uiteindelijk, want 

door de dalende grondwaterstand, o.m. door het oppompen van grondwater voor een 

multinationaal landbouwproject, is er nauwelijks water in de put. De dorpelingen zijn dus 

genoodzaakt om alle dagen met paard en kar elders drinkwater op te halen.  

 

In die tijd werd ons de vraag gesteld door de “Chef de quartier”, “le vieux Sow” genaamd, of we 

voor hen geen medische post wilden bouwen. Het is immers ver lopen naar de dichtstbijzijnde 

medische voorziening en de plaatselijk bevolking is niet gemotoriseerd. De vraag werd 

ondersteund door de “Chef de village” en de “Chef médecin” van het district. De nood is zeer 

groot, maar het ontbreekt aan middelen. 

 

D.R.O.P heeft de zaak onderzocht. Verschillende medische posten werden bezocht. Er werd 

contact opgenomen met de “Chef médecin” van het district. Een studie van de universiteit van 

Gent over het medisch beleid in Senegal werd erop nageslagen en aan de hand daarvan werden 

de plannen opgemaakt. 

 

 

 

 

 

 

Om over een zo groot mogelijk terrein te 

kunnen beschikken werd het totaalplan heel 

ambitieus uitgetekend. Mede daardoor is het 

waarschijnlijk ook maar op de lange termijn 

realiseerbaar. 

 

Het hele project zal gefaseerd worden 

afgewerkt. 

 

Gekoppelde en direct bruikbare units zullen 

uiteindelijk leiden tot een echte medische 

post als één groot geheel. 



 

 

De plannen werden voorgelegd aan de 

bevoegde instanties en ze werden 

goedgekeurd. 

 

Terreinen werden ter beschikking gesteld en 

in juni 2019 konden de constructiewerken 

van de eerste fase beginnen. 

 
 

De eerste fase van de bouw van de medische post was in januari 2020 voltooid en de eerste unit 

werd ingericht met meubels en de uitrustingen die per container door de vzw naar Senegal 

werden verscheept. De inrichting moet nog verder aangevuld worden met specifieke medische 

apparatuur. Er kan vanaf nu een basis eerstelijnszorg worden voorzien. 

 

  
 

 
 

Iedereen is in de wolken en de gemeente 

maakte er direct werk van om zonnepanelen te 

installeren voor een eenvoudige elektrische 

installatie en de aanvoer van leidingwater, ook 

voor het dorp. Zo zie je wat de impact van een 

project kan betekenen voor een hele 

leefgemeenschap. Medio maart werd het 

resultaat van de eerste fase van het project 

overgedragen aan de gemeentelijke overheid. 

 

 



 

Van in het begin werd duidelijk afgesproken dat D.R.O.P vzw een korte periode zou toezien op de 

werking van de medische post en het onderhoud vooraleer de volgende fase aan te vatten. De 

tweede fase zal een kleine materniteit en het verblijf voor de verpleging omvatten. Dat laatste is 

van heel groot belang voor het bestendigen van de medische post.  

 

En tot maart verliep alles vrij vlot… 

  

En dan komt totaal onverwacht het COVID-19-virus aanwaaien. 

 

De strikte, noodzakelijke maatregelen en de lockdown ter bestrijding van de pandemie zijn een 

ernstige belemmering voor de acties van D.R.O.P vzw. 

 

Hoe moeten we in deze moeilijke tijden fondsen verzamelen? 

 

Als een godsgeschenk komt het goede nieuws dat ons aanvraagdossier bij de deputatie van de 

provincie Vlaams-Brabant is goedgekeurd en dat we op een aanzienlijke subsidie kunnen rekenen. 

 

D.R.O.P vzw herademt! We kunnen nu alleszins verder. Aan deze subsidie zijn vanzelfsprekend 

strenge voorwaarden verbonden, ook in de tijd. Uiterlijk september 2021 moet D.R.O.P vzw 

verantwoording afleggen over de bestede fondsen. Alles komt nu weer heel onverwacht in een 

stroomversnelling. Het is de filosofie van D.R.O.P om geen half werk af te leveren en in Afrika 

heeft dat ook en vooral te maken met duurzaamheid. Een niet afgewerkt gebouw wordt door de 

band genomen binnen de kortste keren een ruïne! 

 

Deze medische post is zo broodnodig in Sangue dat we alle zeilen willen bijzetten om de tweede 

fase van het complex gerealiseerd te krijgen binnen de opgegeven tijdspanne. Het zou echt 

jammer zijn als we deze opportuniteit aan ons zouden laten voorbijgaan. We komen ondanks de 

subsidie nog flink wat geld tekort om de tweede fase af te werken. 

 

Daarom durven we ook jouw hulp vragen om het resterende bedrag bij mekaar te 

krijgen.  

  

Het belang van delen en solidariteit in deze uitzonderlijke crisissituatie is intussen voor iedereen 

duidelijk. Elke euro met een groot hart gegeven is beslist veel meer waard. 

Elke bijdrage - klein of groot - is zeer welkom. We hopen en rekenen op jouw steun.  

 

In naam van al die mensen in Sangue en grote omgeving willen we je bij voorbaat hartelijk 

danken voor de materiële steun die hun leven aangenamer en veiliger zal helpen maken.  

 

 

Ivo Van Rensbergen 

 

 

In naam van D.R.O.P vzw 

 

 

TOT SLOT KUNNEN WE HEEL GOED NIEUWS MELDEN 

 

D.R.O.P vzw mag vanaf 01 januari 2020 fiscale attesten uitschrijven. 

 

  

Elke gift van minstens 40 € op jaarbasis geeft recht op een FISCAAL ATTEST 

voor een belastingvermindering van 45% op het gedoneerde bedrag. 

 

D.R.O.P vzw is door de Federale Overheid daartoe gemachtigd sinds begin januari 2020.  

 

Rekeningen:  BE35 5230 8092 3337 - BE36 9731 8339 2981 

 


