
 

 

 

 

 

 

Beste Sympathisanten                                                                                                                  NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022 

  

Het regenseizoen in Senegal is weer voorbij en er komt weer schot in de zaak. 
Er komt dankzij jullie,  water in Mbifo. Geen regenwater maar drinkwater. 

Het afgelegen dorp bestaat al veertig jaar en eindelijk zal er water komen voor de bewoners, het vee en de akker. 

Nu het regenseizoen voorbij is wordt de plek weer beter bereikbaar en zal er weldra een boring tot 50 à 60 m diepte 

plaatsvinden. 

Het project heeft intussen een wat complexere vorm aangenomen : 

Het water zal dus van op een diepte van 50 à 60 diepte opgepompt worden met een door zonnepanelen 

aangedreven installatie en komt dan terecht in de eerder gegraven put. 

Mits wat aanpassingswerken zal deze gebruikt worden als reservoir. +- 25 M³ waaruit rechtstreeks, manueel water 

kan geput worden  en ontstaat er ook een hoogteverschil om de drinkbak voor het vee en de akker te kunnen 

bevloeien. Zie hiervoor ook de principetekening.  

 

 

Rond de pompinstallatie komt er een klein 

lokaaltje zodat de installatie volledig 

beschermd wordt. Eén persoon in het dorp 

wordt verantwoordelijk voor het beheer en 

onderhoud van de installatie. 

Er wordt tevens ook een spaarpot 

aangelegd zodat de dorpelingen bij een 

eventuele panne of wanneer de pomp zou 

moeten vervangen worden, het nodige in 

eigen beheer kunnen ondernemen. 

Er komen ook twee extra zonnepanelen op 

het dak van het lokaaltje zodat voorzien kan 

worden in een kleine “powerbank” waar de 

dorpelingen hun gsm’s, smartphones, 

zaklantaarns kunnen opladen. Er is daar  

 immers geen elektriciteit voor handen.                                                                                            

 

De uiteindelijke kostprijs zal op een 15.000€ komen. De werken vangen in de komende dagen/weken aan en zullen 

voor het einde van het jaar voltooid zijn. 

 

Er is de voorbije zomer niet stilgezeten in Senegal. 

Een team van Edukado vzw was de ganse maand juli in de lagere school van Godaguene actief. Vier studenten en 

een afvaardiging van D.R.O.P hebben de twee nieuwgebouwde klaslokalen letterlijk in de verf gezet. Het resultaat is 

oogverblindend of “nikkel” zoals de Senegalezen het zeggen. 

 

 

 

 

 



     

 

    Een hele dikke merci aan deze jongelui die hier een 

    maand van hun vakantie aan opofferden.  

    Bedankt ook aan Edukado vzw voor de fijne   

    samenwerking.  

    Mede dank zij hen zijn er vorig jaar twee nieuwe klassen  

    kunnen gebouwd worden en zijn twee lokalen  

    gerenoveerd.  

    De school wordt nu door de regionale inspectie tot de  

    belangrijkste van de regio gerekend. 

 

 

 

 

Ook in Kollonban een afgelegen, geïsoleerde  plek omringd door brousse werd door D.R.O.P vzw in de afgelopen 

zomer een case de santé, een eerste hulp medische post gebouwd en die is inmiddels helemaal klaar voor gebruik. 

Het gebouwtje bestaat uit een consultatieruimte een w.c. en een buiten wachtruimte. 

 

 

 

Het is de allereerste medische voorziening sinds het ontstaan 

van het dorp ruim 80 jaar geleden. Een dorpeling vertelde ons 

dat sinds het dorp bestaat al minstens dertig vrouwen in het 

kraambed gebleven zijn.  

Prenatale en postnatale zorgen zijn bijna onbestaande en 

de maternale en kindersterfte blijft groot. 

De bouw van deze eerste hulp post past volledig in het 

beleid van de Senegalese regering inzake gezondheidszorg. 

Laat ons niet vergeten dat er ginds in tegenstelling tot hier 

niet in quasi elke wijk wel een dokter te vinden is. De 

mobiliteit van de mensen er klein. Weinigen beschikken 

over een gemotoriseerd voertuig. 



 

Ook hier bij ons was het druk in de zomerperiode. 

Zes opeenvolgende weekends was er het  SummerDROPin  zomerterras.  De weergoden waren ons goedgezind, 

soms een beetje “te”. De Afrikaanse temperaturen, diverse optredens, goochelaars, heerlijk drankjes en de fijne 

omgeving maakten de sfeer compleet. Ook het D.R.O.P-winkeltje was een hit.  

 

Het winkeltje met hoogwaardige artisanale producten uit Afrika zal weer opgesteld staan op de WERELDMARKT 

georganiseerd door GROSA 

op 11 november in het Damiaaninstituut in Aarschot van 13u tot 17.30u  

 

 

 In de D.R.O.P-stand vind je o.m.  : 

 

- Magnifieke handtassen in batik 

- Tassen in de traditionele Afrikaans 

  “Bogolan” gekleurd met natuurlijke 

  kleurstoffen en prachtige motieven. 

- Kunstige, kleurrijke manden. 

- enz.  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Een bezoek aan de WERELDMAKT is zeker de moeite 

waard 

 

We maken de cirkel weer rond. Ambachtslui in Afrika varen er wel bij en de winst die gemaakt wordt gaat weer 

naar onze projecten in  Afrika. 
 

 

HET NIEUWE D.R.O.P – PROJECT VOOR 2023 

------------------------------------------2023 en wellicht ook later zal nagenoeg volledig in het teken staan van de bouw van de  

PLUVIALE KLEUTERSCHOOL MET NATUURLIJKE KOELING  in Godaguene 

 
                                                                                                                                          
 

                                                                                               zo wordt het 

 

       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUVIALE KLEUTERSCHOOL MET NATUURLIJKE KOELING 

 

 
    Het gaat in de eerste plaats over de bouw van een kleuterschool omdat zoals iedereen weet :  

    onderwijs aan de basis ligt van ontwikkeling…….En goed onderwijs vraagt goede infrastructuur… 

 

           Maar dit project gaat verder en wil ook ecologisch zijn, inspelend op de nu al aanwezige wijzigende   

           klimaatimpact in Afrika en het wil, onze filosofie indachtig, ook duurzaam zijn. 

           De voorbeeldfunctie van de constructie door de toegepaste technieken kan een grote impact hebben. 

 

       Bij de allereerste contacten  met de directie van de  

  lagere school in Godaguene, nu vijf jaar geleden werd 

aan de D.R.O.P-delegatie gevraagd om iets te doen 

aan de erbarmelijke toestand waarin de kleuterschool 

van Godaguene zich bevindt. 

De drie klasjes met ongeveer 90 kleuters zijn nu 

ondergebracht in een soort loods met 2 lokalen 

zonder enige sanitaire voorzien. 

 

Een terrein dat grenst aan de lagere school is toe-

gewezen voor de bouw van een kleuterschool maar 

door gebrek aan financiële middelen is er tot nu niets 

van in huis gekomen. 

 

D.R.O.P overlegde met de directie en inrichtende 

macht van de kleuterschool en besloten werd om iets 

te doen met het opvangen van regenwater in het 

regenseizoen. Naar analogie met de traditionele 

“Maisons Pluvials” in de Casamance. Het gestockeerde 

water (150.000 liter) kan dan gebruikt worden voor 

o.m. de spoeling van de w.c’s, de bevloeiing van de  

groenaanplanting rond de school en van de educatieve   

tuin. 

                                                                                                                              

 



 

 

  Het gestockeerde water zal gebruikt worden 

  om de lucht te koelen die vervolgens zorgt voor 

  natuurlijke afkoeling van de lokalen. 

  Alles gebeurt op een natuurlijke manier, geen  

  elektriciteit, 0% emissie. 

  Door klimaatsverandering wordt het ook in  

  Afrika steeds heter.  

  Het is aangetoond dat verblijf in oververhitte 

  lokalen zeer ongezond is en het prestatiever- 

  mogen drastisch verlaagt. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

           Wil u meer vernemen over dit project kom dan naar de uiteenzetting die aansluit op de jaarlijkse BRUNCH,     

           traditioneel op de eerste zondag van december.  Er is ook meer info op de website www.dropafrika.be 

 

     Het is de ambitie van D.R.O.P vzw om dit project stap voor stap uit te voeren en op die manier een meerwaarde   

     te bieden en in te spelen op de veranderende klimaatomstandigheden.  

     We zijn van oordeel dat het geen zin heeft om de kindjes van een loods te laten verhuizen naar een nieuwe loods,  

     zoals dat helaas maar al te vaak het geval is. 

     Door het exemplarische karakter van het project en het educatieve aspect ervan zal het wellicht een grote impact  

     kunnen hebben. 

     De kinderen van de kleuterschool en van de aanpalende lagere school krijgen de kans om van “kleins-af-aan “ te  

     leren om spaarzaam te gaan met water en te ervaren hoe er bijvoorbeeld groenten kunnen mee geteeld worden. 

 

                                                                      -----------------------------------------------  

 

Intussen is omstreeks 05 oktober het nieuwe schooljaar gestart en heeft D.R.O.P vzw het schoolmeubilair van de 

lagere school in Godaguene nog een fikse herstelbeurt laten geven. Toch weer een kostenplaatje van 460 €. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dropafrika.be/


 

 

Het hele team van D.R.O.P vzw nodigt u van harte uit op de jaarlijkse BRUNCH op zondag 04 dec. 2022 
 

voor de eerste keer sinds drie jaar terug Live in het Damiaaninstituut in Aarschot  vanaf 09 u tot 13u. 

Voor diegenen die het wensen is er ook “take away” mogelijkheid. 

Aansluitend is er een uiteenzetting over de werking en over de projecten van de vzw en wordt ook in onze filosofie 

van 100% transparantie een overzicht gegeven van de bestede budgetten . 

 

Inschrijven voor de BRUNCH is noodzakelijk en kan vanaf 03 tot 30 november via de website www.dropafrika.be 

 

Live bezoekers worden getrakteerd op een welkomstdrankje en gratis koffie en thee. 

 

 
 

 

D.R.O.P vzw is door de overheid gemachtigd om fiscale attesten uit te reiken voor giften vanaf 40 € op jaarbasis, 

waardoor u i.p.v. 40 € slechts 22 € uitgeeft. 

 

We beseffen het maar al te wel dat het moeilijke tijden zijn en elke gegeven euro zal er een met het hart gegeven 

zijn. Wij van onze kant zorgen voor een goede besteding ervan want ook ginds zijn het harde tijden. 

 

We hopen u talrijk te mogen begroeten op de BRUNCH. Het zal een fijn weerzien worden. 

 

Namens het hele D.R.O.P-team 

Ivo 

http://www.dropafrika.be/

