
 

 

Beste ouder(s),        01/03/2013 

Traditiegetrouw steunt onze school tweemaal per jaar een organisatie die zich inzet voor het 

goede doel. Op die manier konden we m.b.v. onze soep- op -de- stoep- actie een aardige som 

ten voordele van de lokale Welzijnsschakel Haaltert verzamelen. Ook tijdens de 

vastenperiode wil onze school zich inzetten voor project dat mede werd opgezet door 1 van 

onze ouders, Nathalie, mama van Thaïs (Kl Geel). Hieronder kan u kort lezen wat het project 

inhoudt... 

TogoKIDS vzw is een organisatie die sinds 1 januari 2013 officieel van start is gegaan. Ons 

doel is om een kleuterschool te bouwen in het dorpje Wli in Togo en daarna dit project op een 

duurzame manier verder uit te bouwen. 

Toen we in de zomer van 2012 naar Togo afreisde om te helpen als vrijwilliger in een 

weeshuis, hebben wij ons hart volledig verloren aan dit vrij ongekende, maar toch zo 

prachtige land en zijn fantastische inwoners. We waren vooral geraakt door de grote 

armoede en het schrijnende tekort aan gezondheidszorg en onderwijs.  

Vooral de kleinste kinderen zijn hierdoor het zwaarste getroffen. Terwijl onze kindjes vanaf 3 

jaar in mooie klasjes kwalitatief onderwijs krijgen, zwerven vele kleutertjes in Togo doelloos 

door de straten. Terug in België konden wij deze beelden maar moeilijk vergeten. Daarom 

hebben we besloten om, samen met enkele nauwe vrienden, een eigen organisatie op te 

richten die deze problematiek verder zal aanpakken. 

Na lang brainstormen is zo vzw TogoKIDS geboren! Wij zullen ons in de toekomst vooral 

richten op het bouwen van een kleuterschool in het dorpje Wli in Togo. Hier zullen kindjes 

van 3 jaar tot 6 jaar terecht kunnen opdat zij zonder leerachterstanden aan de lagere school 

kunnen beginnen. Verder zullen wij op termijn ook bestaande infrastructuren gaan 

ondersteunen. 

Onze doelstellingen: 

* Een kleuterschool bouwen in het dorpje Wli, waarbij we lokale mensen aan het werk kunnen 

zetten. 

* Een gunstig kader scheppen voor kinderen van 3-6 jaar om zo de leerachterstand te 

beperken in het lager onderwijs 

* Kansarme kinderen een kans geven op een betere toekomst. 

* Kinderen zijn de toekomst. Daarom geloven wij sterk dat de opbouw van een land begint bij 

de ontwikkeling van de kinderen. 

Op deze website www.togokids.be kunt u terecht voor alle informatie over onze organisatie. 

 

 

Op de achterzijde vindt u de praktische info terug! 

 

 



 

1. Op 08 maart zullen de mensen van deze organisatie de inhoud naar de kinderen toe vertalen. De 

digitale voorstelling die hiervoor wordt gebruikt, zal u ook op onze website weldra kunnen 

terugvinden. 

2. Als ondersteuning van dit project zullen we echter niets verkopen of aanbieden, maar zullen we 

voor onze kinderen van de lagere school een heuse marathon organiseren! Nee, geen loopwedstrijd, 

maar een echte leesmarathon. Zo zullen de kinderen van de eerste graad 30minuten lang kunnen 

lezen, de leerlingen van de tweede graad 1uur en deze van de derde graad 2uur! U kan uw kind(eren) 

sponsoren en motiveren door hen per kwartier te belonen met 2,5euro. Uiteraard kunnen er 

verschillende leden van de familie, vriendenkring uw zoon/ dochter sponsoren (bvb. grootouders 

sponsoren 2,5euro, de buren sponsoren 2,5 euro, de ouders sponsoren 5 euro... ) Uw kind hoeft 

uiteraard niet voor het maximale bedrag te worden gesponsord, maar uiteraard juichen we dit wel 

toe! 

3. De kinderen van de kleuterschool zullen elkeen een leesbeest ontwerpen. Doorheen de 

verschillende klassen zullen verscheidene technieken worden gebruikt. Het sponsoren van deze 

activiteit kost 5 euro! 

4. Het enige dat u dient te doen is onderstaand strookje in te vullen en het geld in een gesloten 

omslag voor 12 maart aan uw kind mee te geven.  

Op die manier kunnen we een aardig centje ophalen en er allen samen voor zorgen dat elk kind krijgt 

wat het verdient... 

__________________________________________________________________________________ 

................................................., leerling uit klas ...................... zal worden gesponsord door: 

 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

.......................................................................................... 

......................................................................................... 

(kleuter max. 5euro, 1e Graad max. 5euro, 2e Graad max. 10euro, 3e Graad max. 20euro) 

en zamelt hiermee ..................... euro in!  

  handtekening 

 

AFGEVEN VOOR 12 MAART !!!!!!!! 

_______________________________________________________________________________- 


