VZW Werkgroep Bagaya-Kapelle
Gratis tijdschrift uitgegeven door de werkgroep
ontwikkelingssamenwerking Bagaya-Kapelle. Het wil een band zijn
tussen de Kapellenaren en onze vrienden in Senegal.
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Op zaterdag 6 november 2021 wordt opnieuw (we mogen weer…) een

solidariteitsmaaltijd aan huis besteld. De maaltijd bestaat uit soep, een koude
schotel en een dessertje.
Eind oktober komen onze medewerkers langs om jouw inschrijvingsformulier voor de
maaltijd op te halen.
Je kan ook via mail inschrijven : kapelle.bagaya@gmail.com , met vermelding van het
aantal maaltijden en het adres waar we de maaltijden mogen bezorgen.
Ook telefonisch kan je bestellen bij Magda : 02/453.93.72
Voor de solidariteitsmaaltijd lever je een vrije bijdrage :
 Ofwel een ingevulde en ondertekende overschrijving (met fiscaal attest vanaf €40
op rekeningnummer : BE82 0000 9019 7468 met vermelding 05 221 001 Bagaya (Scheut-

Ontwikkelings- Samenwerking)



Ofwel geld in een omslag (zonder fiscaal attest)
Ofwel via storting op de rekening (met fiscaal attest vanaf € 40)

Indien je geen maaltijden neemt kan je 11.11.11 en Bagaya toch steunen :
 Je kan een boodschappentas, gemaakt in Bagaya, kopen voor € 12
 We verkopen (h)eerlijke chocolade, en kaartjes om zelf in te kleuren, elk voor € 6
Je kan ook Lesvos solidarity steunen (steun aan vluchtelingen op Lesbos)
 Deze halszakjes, ter plaatse gemaakt van afgedankte
reddingsvesten voor € 12
De maaltijden worden rond 12 uur geleverd.

________________________________________________________________

Naam :
Straat en nr .:
Postcode & gemeente :
E-mailadres :

Aantal maaltijden :

11.11.11 : investeer mee in een betere wereld
Investeren doet iedereen. In kinderen, relaties of
misschien in een woonst, een opleiding,
vrijwilligerswerk … Maar de beste investering is
er eentje waar iédereen beter van wordt. Het
voorbije anderhalve jaar ondervonden we allemaal
hoe sterk onze levens verbonden zijn. Wat hier
gebeurt, heeft impact elders. En omgekeerd.
Internationale solidariteit is hét antwoord op de
uitdagingen waar we voorstaan.

Grote bedrijven die nauwelijks belastingen betalen dankzij fiscale paradijzen.
Mensen uit kwetsbare landen die de zwaarste gevolgen van klimaatverandering
slikken. Lage-inkomenslanden die miljarden dollars mislopen door oneerlijke
handelsakkoorden. Mensen op de vlucht die sterven aan de buitengrenzen van
Europa. Miljoenen mensen die nog lang niet aan hun vaccinatieprik toe zijn. Er is
iets grondig mis met de wereld waarin we leven.
Maak deel uit van hoopvolle verandering
Het zijn uitdagingen die ons wereldwijd verbinden. Het voorbije anderhalf jaar
ondervonden we allemaal hoe sterk onze levens verbonden zijn en hoe broos
het evenwicht is. Het virus kende geen grenzen en legde de
wereldwijde ongelijkheid pijnlijk bloot.
De toekomst moet anders, daar bestaat geen twijfel over. Willen we terug naar
het oude, of bouwen we op dit kantelpunt een nieuwe solidaire wereld? Wij zijn
ervan overtuigd: internationale solidariteit is hét antwoord op deze
vraagstukken. Door samen de scheve verhoudingen recht te trekken, zetten we
stappen vooruit. En jij kan deel uitmaken van die hoopvolle verandering.
________________________________________________________________
Vzw Werkgroep Bagaya-Kapelle
Ja, je leest het goed :'VZW'. Hoe komt dit ? Dit was
nodig om onze werking officieel te organiseren. Hoe
begon het ? De gevolgen van de klimaatopwarming zijn
wereldwijd te merken. We herinneren ons nog de
beelden uit Wallonië maar ook de bosbranden op vele plekken in de wereld. In
Senegal hebben ze te lijden onder de droogte, die ernstige gevolgen met zich
meebrengt voor de mensen, de dieren en de landbouw.
Er een probleem met watervoorziening in Bagaya. We willen helpen maar
hebben hiervoor ook hulp nodig van andere partners. Alleen met hun steun en
hulp kunnen we een project uitwerken dat pompen professioneel installeert.
Hiervoor was het nodig om onze werkgroep om te vormen tot een VZW. Op 6
augustus zijn de statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad. Wie benieuwd
is kan het nalezen in 'Het Staatsblad' of via het internet.

We staan even stil bij het overlijden van Ivo Roesems….
Ivo was van in het prille begin lid van de werkgroep
ontwikkelingssamenwerking Bagaya-Kapelle. Hij
werkte gedreven aan dorpsontwikkeling door in te
zetten op werkgelegenheid in landbouw en
verwerking van groenten en fruit. Op 7 juni overleed
hij…
Vanuit Senegal, bereikte ons deze brief, geschreven
door Aliou, al 30 jaar onze contactpersoon te plaatse.
Beste Annemie en familie,
Met enorm verdriet vernemen wij het droevige nieuws, van het overlijden van
onze vriend en broer Ivo Roesems. Wat een triestig nieuws, niet alleen voor zijn
familie, maar ook voor de vele families in Bagaya die hem al meer dan 30 jaar
kennen.
Onze vriend en broer Ivo maakte deel uit van de groep eerste bezoekers van
Kapelle aan Bagaya. In 1990 maakte hij ook deel uit van de officiële delegatie
die het “ Vriendschapscontract” tussen Bagaya en Sint-Ulriks-Kapelle
ondertekende.
Gedurende al die jaren en tot in 2020 zette Ivo zich met hart en ziel in om de
ontwikkeling van zijn dorp, Bagaya, te verzekeren.
Daarom vertrouwde de werkgroep Bagaya - Kapelle het beheer van het project
“ transformation des fruits et légumes” aan hem toe. Hij beheerde dit project
met enthousiasme, ongelooflijke efficiëntie en zelfopoffering ondanks vele
moeilijkheden. Onze samenwerking verliep steeds volkomen openhartig en zeer
respectvol.
Wij, de inwoners van Bagaya, onder leiding van de heer Saliou BADJI, chef de
village, en in samenwerking met de Association des Jeunes de Bagaya, bieden
aan zijn vrouw Annemie, zijn kinderen, zijn familie, de leden van de werkgroep
Bagaya-Kapelle, zijn vrienden en aan al de inwoners van Sint-Ulriks-Kapelle onze
oprechte deelneming aan. We wensen dat de goede God de ziel van onze
betreurde vriend en broer verwelkomt in zijn Paradijs.

We gaan de inwoners van Bagaya vragen om voor
zijn zielenrust te bidden tijdens de gebeden in de
grote moskee.
Rust in vrede VRIEND en BROER IVO .

Drinkbaar water voor Bagaya
De grondwatertafel in Bagaya ligt op een diepte van gemiddeld 15 m onder het
dorpsplateau en 5 m onder de laaggelegen gronden in de omgeving van de marigot. Door
de grondwaterverzilting moet de bevolking zich steeds verder verplaatsen op zoek naar
drinkbaar water, dat bovendien alsmaar dieper moet geput worden. De kwaliteit van
traditionele waterputten laat ook vaak te wensen over. In het verleden werd al een
poging gedaan om het dorp van drinkwaar water te voorzien. Tegen 2020 moest het dorp
via een aanvoerleiding aangesloten zijn op een grondwaterwinning en watertoren, die
zou gebouwd worden in Mandégane, het nabijgelegen dorp. Dit officiële
watervoorzieningsplan werd echter om allerlei redenen stopgezet, zodat ons geliefde
dorp verstoken bleef van drinkbaar water.

Bestaande, te verbeteren, grondwaterputten (nabijheid moskee, wijk Kourouk)
Het een en ander bracht de Association des Jeunes de Bagaya (A.J.B.), onze lokale
partner, ertoe om zelf een watervoorzieningsproject op te zetten. Ze lieten een
gespecialiseerde firma een voorontwerp uitwerken, uitgaande van bestaande
gebetonneerde dorpsputten, die in de loop der jaren via diverse financieringen waren
aangelegd. Verbetering van die putten met nieuwe filtervoorzieningen en moderne
onderwaterpompen, aangedreven door zonne-energie, en de bouw van 2 semiondergrondse opslagreservoirs, voorzien van een zuiveringsinstallatie, zullen de basis
vormen voor een duurzame bevoorrading van 2 waterleidingnetten in het dorp (1 in het
relatief hoog gelegen noorden en 1 in het lager gelegen zuiden). Alle woningen en
gemeenschapsvoorzieningen (gemeenschapsfoyer, gezondheidspost, scholen,..) zullen
erop aangesloten worden. Het project werd door onze werkgroep en door Join for Water,
een ngo gespecialiseerd in waterprojecten, technisch bijgeschaafd en kan begin 2022
opgestart worden.

Start van de “pompage” in Bagaya, het
testen van de bestaande putten.
Hoe het verder loopt met het waterproject en
hoe onze VZW hier een steentje bijdraagt lees
je in de volgende nieuwsbrief…

Noteer alvast : 22 april 2022 : Viering van 30 jaar
vriendschapsband met Bagaya ! Meer info in de volgende Nieuwsbrief !

