
TOGO
Een land, een volk dat we een warm hart 
toedragen

L’AIME
Een vruchtbare samenwerking gegroeid 
uit een mooie vriendschap, met veel liefde 
en waardering voor dit volk
We LIJMEN zo vriendschapsbanden tussen 
noord en zuid.





WIE ZIJN WIJ
TogoL’aime is een intitiatief  van enkele vrienden, oud 
kajotters

Opgericht in 2017 na een 5tal jaren geholpen 
te hebben met de opbouw van weeshuizen in 
Togo.

TogoL’aime bestaat uit een team belgen en togolezen , 
samen op zoek naar rechtvaardigheid, en een wens 
hun steentje bijdragen tot het opzetten van 
kleinschalige projecten.



DOELSTELLING
Is om een kleine bijdrage te leveren armoede te 
bestrijden d.m.v. vorming aan jonge mensen en 
gezinsplanning.
Waarom deze doelgroep? 
Omdat we ervan overtuigd zijn dat onderwijs en vorming 
niet enkel een basisnood zijn maar zeker ook een 
basisrecht voor elke mens. Ze helpen mensen op weg 
naar een menswaardig leven en een kansrijke toekomst. 
Met een degelijke opleiding hebben jongeren immers 
meer kans op werk. 
Een toekomst zonder armoede, maar met kansen.



WAT DOEN WE CONCREET ?

Beroepsleiding in de bouw
- Veiligheid op de werf
- Elektriciteit
- Metsen
- Loodgieterij
- Lassen
- Schrijnwerkerij

met als doel het behalen van het staatsexamen
in hun vak. 

12 jongens slaagden vorig jaar september voor
hun 1ste examen























Basis en praktijkoefeningen worden gegeven als wij ter 
plaatse zijn
Vervolg gebeurd via skype en whatsapp

Praktijkoefening komt steeds ten goede van de 
plaatselijke bevolking
- Enerzijds om hun veiligheid op de werf toe te 
passen en besef dat theorie en praktijk vaak wat 
flexibiliteit en creativiteit vragen.
- Anderzijds hun engagement tov hun medemens bij 

te brengen
- Onze bijdrage aan de bredere bevolking





















Planning Familial

- Minder grote gezinnen geeft meer kansen
° minder hongersnood
° meer kans op onderwijs
° meer kansen op goede gezondheid, en minder

ziekte
° minder kindersterfte
° betere levenskwaliteit voor de jonge mama’s



Samen met de plaatselijke vroedvrouw en onze 
voorlichtingskoffer trekken we naar ….

° het dispensarium tijdens de vaccinatieronde
° De afgelegen dorpen
° de scholen (naaiopleiding), folkloregroep,…

Naast de sensibilisering over 
geboortebeperking, 
Krijgen de mama’s de basisregels voor een 
goede hygiene en eerste hulp bij de 
verzorging van hun kindjes

















Elke mama keert huiswaarts met een 
togolaimezakje  gevuld met :

- Thermometer
- Handleiding, spuitje, potje met dop voor het 

bereiden van fysiologisch serum
- Cyclusketting
- Zeep
- Tandpasta en tandenborstel
- Zalfjes voor de babyhuid
- Een cadeautje voor de baby ;-)





Alfabetisatieklas





Bouw Dispensarium
- Dichtsbijzijnd dispensarium op meer dan een halfuur 

van het dorp
- Reeds 50 jaar is een bouwgrond voor zien voor een 

dispensarium
- Voor onze jongens een unieke kans ervaring op te 

doen  bij een volledig bouwproject.
- plan lezen
- offerte maken

afspraken en deadlines respecteren
- samen werken in 1 team











Met	dank	aan	Memsaada	en	artsen	z	vakantie



Forensische	oogconsultatie









Inrichting	van	kleuterklas











Vorming	geweldloze	
communicatie	voor	opvoeders	en	
sociaal	werkers





Er	rest	ons	soms	nog	wat	
tijd	….















BEGROTING

• alpha	en	internet	:										1.285
• Vorming	+	Ex	jongens:				1.630
• Medische	hulp	:																		300
• COVID	hulp	:																					2.300
• Verzenden	mat	:															2.100
• Dispensarium	:																	3.900
• Planning	familial	:																300

TOTAAL.																		11.815


