Juni 2011
2010… Een terugblik.
In 2010 werd de bouw van
een lagere school voor 500
kinderen in Pikine afgewerkt
en werd het schoolgebouw
overgedragen aan de stad.
Het werd een 3 verdiepingen
hoge stevig afgewerkte constructie, naar het ontwerp
van architecte Vanessa Thieffry en met als aannemer Arseen Devynck, die reeds eerder voor ons in Pikine een
dispensarium bouwde.
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City2, het centrum waar
1night4dakar jarenlang gehuisvest was en tot
15 studenten en vrijwilligers kon herbergen,
werd in november gesloten omdat de eigenaar er zelf kwam wonen. We verhuisden naar
les Maristes, een wijk dichter bij het centrum
van Dakar om verder studenten en vrijwilligers te kunnen opvangen.

Enkele nieuwe initiatieven
Papillon Bleu is een kleine school in Pikine voor
mentaal en fysiek gehandicapte kinderen. We
ondersteunen
de
school met studenten
en vrijwilligers. We
stuurden schoolmateriaal, bouwen in 2011
een schoolmuur en zijn
op zoek naar een busje
voor leerlingenvervoer.
Gehandicapte kinderen
worden in Senegal
thuis verborgen gehouden en kunnen dus niet zomaar te voet naar
school. Anderzijds hebben de ouders niet de
mogelijkheid om een taxi te betalen en leerlingenvervoer kan de school zelf financieel niet
aan.

VOLG ONS VERDER OP WWW.1N4D.BE
VERTEL VRIENDEN EN KENNISSEN DIE EEN
PROJECT WILLEN STEUNEN OVER ONS!

Het dispensarium Saint Martin in de Medina,
een van de armste wijken van Dakar, wordt
door katholieke
zusters op een
zeer efficiënte
manier gerund
en we bieden
het centrum dan
ook sinds 2010
logistieke steun
met studenten,
vrijwilligers en medisch materiaal.
TFC Excelsior is een lokaal initiatief in Dakar
dat meer dan 100 meisjes en jongens opleidt
tot professionele voetballers en hen ondertussen ook een schoolse en sociale vorming biedt.
Voor dit deel van hun vorming doet de locale
organisatie beroep op de logistieke steun van
1night4dakar.
Op het eiland Gorée voorzien we sinds jaren
het dispensarium van alle nodige medisch en
tandartsmateriaal. De tandartsenpost en het
medisch centrum worden er
zeer professioneel gerund en
zijn een voorbeeld voor Dakar. De ambulance, een gift van de Lennikse
brandweer,verzorgt er nog steeds het transport naar ziekenhuizen in de stad.

Koken met zonnewarmte

2011

Sinds 2010 gaat het grootste deel van onze
werking naar de introductie van "koken met
zon" in en rond Dakar. We doen dat door een
netwerk uit te bouwen met vrouwenorganisaties rond "koken met zon". Op vraag van Solsuffit, onze partner in Senegal en initiatiefnemer van solar cooking, leiden we in en rond
Dakar vrouwen op om te leren koken met zonlicht en zelf zon-ovens te bouwen. Op Gorée is
dit initiatief voor het gemeentebestuur een
van de belangrijkste projecten voor 2011 in
nauwe samenwerking met de vele enthousiaste vrouwenorganisaties op het eiland en
1night4dakar.

Onze organisatie kan voor dit nieuwe en uitdagende project ten volle rekenen op onze lokale vertegenwoordiger Alia Fall, die zich met
onze 2 andere medewerkers, Saly en Seydou,
hard inzet om het vernieuwend systeem te
doen inburgeren in de locale keuken.

Grote belangstelling voor de cook-its:

Begin maart konden we dankzij onze Belgische
marine, met haar ondersteuningsschip de Godetia, 30kubieke meter materiaal voor verschillende
projecten
veilig naar Dakar sturen.
We hopen verder te
mogen rekenen op de
logistieke en vooral
financiële steun van
iedereen die ons tot nu
toe heeft geholpen.
1night4dakar kan reeds 11 jaar ondersteunen
dankzij alle vrijwilligers en de giften van heel
veel mensen die achter ons stonden en blijven
staan.
We doen er alles voor om onze fondsen verstandig te beheren. We hebben in België geen
werkingskosten en de inkomsten van alle initiatieven en giften gaan integraal naar projecten
in Dakar.
1night4dakar ondersteunt de verschillende
projecten met volle respect voor hun eigenheid en de mensen die er achter staan, om hen
zo de kans te bieden op een autonoom en
duurzaam verder werken.
Meer nieuws over ons op www.1n4d.be
Met warme groet en dank voor alle steun!
Dirk Van de Sype

De kookpot in het brandpunt van de zonneoven… en van de belangstelling!
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