
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieve vrienden van Sint-Ulriks-Kapelle, 
 

Aan het begin van het nieuwe jaar presenteer ik u, in naam van Bagaya in het algemeen en van de 
Association des Jeunes de Bagaya in het bijzonder, onze beste wensen voor een goed en gelukkig 
2015.  Moge de Eeuwige in zijn immense Goedheid u en uw families zegenen, zodat 2015 nog beter 
moge worden dan 2014, met meer geluk, vrede, gezondheid, welslagen en welvaart voor ons allen.  
Ik wens ook uit de grond van mijn hart dat we de verbroedering en samenwerking tussen onze twee 
dorpen verder kunnen versterken en laten openbloeien. Aan de leden van de werkgroep Bagaya-
Kapelle: wees er zeker van dat onze gebeden voor het goede werk, dat u verricht voor ons geliefde 
dorp, u heel uw leven zullen vergezellen. Moge dit goede werk nog vele jaren blijven verdergaan. 
 

Dank u wel en een gelukkig 2015 ! 
 

Aliou SAGNA, président de l’Association des jeunes de Bagaya. 
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samenwerking Bagaya-Kapelle. Het wil een band zijn  
tussen alle Kapellenaren en onze vrienden in Senegal. 
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Bagaya – Kapelle nodigt uit  

FAIRTRADE ONTBIJT 
8 februari 2015 
8u30 – 11u 
 € 10 (voor kinderen tot 12 jaar €6) 
Parochiezaal Sint Ulrik  
(Kerkstraat, Sint Ulriks Kapelle) 
 

Inschrijven kan via mail op ontbijtbagaya@gmail.com 
of via onderstaande inschrijfstrook (ten laatste tegen 1 februari) 
 

 

Ik/Wij …………………………………………………………………… 

schrijf/schrijven in voor het FairTrade ontbijt met …….. personen. 

Datum en handtekening: 
 
 
 

Deze inschrijving kan gepost worden in de  
Assestraat nr 73 in Sint Ulriks Kapelle 

 



Reisverslag Senegal 2013 van Sonja (deel 4) 
 

Dinsdag 9 juli 
 

We stappen langs de grote 
weg naar Mandegane. We 
gaan de ruwbouw van de 
kleuterschool bezoeken en 
praten met de directeur. 
Daarna stappen door naar de 
nieuwe middelbare school. 
De cloture (muur) rond de 
school is nog niet af en koei-
en met enorme hoorns lopen 
tussen de gebouwen en de 
kinderen door. Veel kinderen 

van Bagaya lopen hier school. De leraars tonen fier de pas afgewerkte klassen. Er ligt een stapel van 18 com-
puters zonder harde schijf te wachten. Ze kregen die van een bank samen met een groot scherm en projector. 

Het scherm wordt gebruikt in de lessen. De computers wachten op … 
harde schijven.  
De leraren vertellen dat niet alle kinderen eigen schrijfgerief hebben. 
Soms deelt een kind dit met zus of broer… vaak uit een andere klas. 
Er is kleine bibliotheek met zowel Franse als Engelse leesboeken. De 
schoolboeken komen uit Frankrijk. De geschiedenis- en aardrijkskun-
deboeken hebben een Senegalese aanpassing. De leraren hebben 
ook interesse in onze werking. Ze zijn heel blij met het Facebook-
adres van Bagaya-Kapelle.    
In de vergadering van de namiddag proberen we mensen warm te 
maken voor het beroep van imker. Overal in het dorp zie je bijen. Die 
hebben honingraten hoog in de bomen. Om honing te oogsten roken 

ze de bijen uit. Er is één nadeel. Vaak smaakt de honing naar rook. Mits een kleine investering en eventueel 
een microfinanciering zou het moderner kunnen. Met de brede nieuwe weg zullen er meer afzetmogelijkheden 
komen. 
    

Woensdag 10 juli 
Vergadering met AJB en vergadering met de vrouwen in de foyer. Tijdens de wandelingen door het dorp valt 
het op dat we niemand ’s middags zien warm eten. Als we iemand zien eten dan eten ze mango. Eten de 
mensen ’s middags niets voedzamer ? De mango’s zijn wel heel zoet en overheerlijk. Je vindt overal mango-
bomen met afgevallen vruchten waar de bijen, geiten, kippen zelfs de koeien van meesmullen. 
 

Donderdag 11 juli 
In de voormiddag doen we een fikse wandeling langs de lege rijstvel-
den en bezoeken we de watertoren. Deze is af maar de leidingen naar 
Bagaya en Mandegane moeten nog gelegd worden. Onderweg zien 
we mensen die de grond bewerken in de brandende zon. Anderen 
gaan de brousse te lijf met hakmessen en traditionele houten werktui-
gen.  
Vanaf vandaag eten we ‘s morgens en ’s middags enkel met de vrou-
wen. De mannen doen allen mee aan de ramadan.  
In de namiddag zien we de mensen die een cataract operatie onder-
gingen in het dispensarium. Vorig jaar hadden we (Bagaya-Kapelle) 
een project dat cataract operaties financierde. Er zijn tien vrouwen en 
twee mannen gekomen die 

de operatie ondergingen. Een jonge vrouw toont de nieuwe bril die 
haar van haar hoofdpijn verloste. (Ze had geen operatie nodig). Ze 
leggen de impact van de operatie op hun leven uit. Iedereen komt 
aan bod. Ik had er niet bij stil gestaan hoe het leven van al deze 
mensen veranderd is met hun operatie. Ze kregen terug een sociaal 
leven. Ze kunnen weer werken en voor hun gezin zorgen. Ze voelen 
zich nuttig en gewaardeerd. De verpleegster vertelt dat ze langer en 
gelukkiger leven omdat ze bewegen en niet meer in een hoekje 
zitten. Steeds keert terug hoe dankbaar ze de inwoners van Kapelle 
zijn. Ze zeggen dat ze bidden voor ons en onze gezinnen. Hun op-
rechte dankbaarheid maakt een diepe indruk op mij. 
 

 



Vrijdag  12 juli 
Vergadering met de jonge meisjes tussen 15 en 28 jaar. Buiten Bacary die ver-
taalt is er geen man aanwezig. Magda vraagt hen naar hun toekomstplannen. 
Heel veel meisjes hebben beslist grote plannen. Ze dromen ervan om leer-
kracht, of journaliste, stewardess of verpleegster te worden. Iemand wil een res-
taurant beginnen een andere wil kapper worden. Enkele meisjes doen het huis-
houden. Magda vraagt deze groep of ze een opleiding willen volgen om stoffen 
te bewerken en schilderen. Of ze kunnen leren stikken en naaien. Dat kan in het 
atelier in het dorp. De namen van de meisjes die willen studeren worden geno-
teerd, later zullen we die doorgeven.   
Het is onze laatste dag in Bagaya en we doen nog een laatste wandeling. We 
bezoeken het voetbalveld dat Bacary Sagna liet aanleggen. Hij is een bekende 
Franse voetballer (Franse nationale ploeg en speler bij Arsenal). 
’s Avonds eten we de laatste keer samen. De buren Mamadoe en zijn zus Had-
dy zijn er weer bij. Zij kwam vaak helpen. Hij vrolijkte ons steeds op met zijn 
grapjes. Ik ga hen en alle andere Bagayanen die ik deze week leerde kennen missen. 
 

Zaterdag 13 juli 
Voor dag en dauw staan we op. Het dak van de auto wordt volgestouwd met onze koffers. Het afscheid valt 
me zwaar. Links en rechts vallen er traantjes. Er wordt een gebed gezegd voor een veilige reis en dan stap-
pen we in. Na een tocht door de brousse naderen we de grens met Gambia. We krijgen een stempel en mo-
gen doorrijden. Tegen de middag komen we bij de overzetboot. Er staat een lange rij voor ons. We stappen uit 
en zoeken schaduw op in een kraampje. Ik voel plots steken op mijn benen en rug. Zijn dit zandvlooien? Na 
lang wachten kunnen wij op de boot. De auto staat op de volgende boot. Nog even wachten en daarna rijden 
we naar de Senegalese grens. Hier wacht ons de verrassing van de dag. Een agent houdt ons tegen. We mo-
gen het land niet in want we hebben … geen visum! We zijn ver-
baasd! Dit is een nieuwe wet. Ze ging in op 1 juli 2013. Bacary pro-
beert nog: ‘We komen uit de brousse monsieur’. Vergeefs gepro-
beerd, ‘de wet is voor iedereen’.   
Tijd om Aliou in te schakelen. Die informeert zich in Dakar en geeft 
ons goede raad. We moeten het gevraagde bedrag storten op een 
rekeningnummer van de douane (in Dakar) en dan op papieren 
wachten. Met die papieren kunnen we het visum in Dakar afhalen. 
Dus doen we de storting bij het loket aan de overkant en wachten 
op een fax in het politiekantoor. We wachten, en wachten... Ofwel is 
de fax onleesbaar, ofwel komt hij niet door. Het duurt uren. Sarah 
haalt haar tekenspullen boven en tekent de mensen in het kantoor. 
Intussen is het tijd voor gebed. Elke agent gaat om de beurt bidden 
op een matje in het bureel. De anderen werken door want er zijn nog toeristen die geen visum hebben. Het 
reisbureau gaf geen informatie hierover en de media zweeg in alle talen (en landen). Op de papieren van de 
politie zie ik een grote stempel met ‘top secret…’ 
Uiteindelijk krijgt de commissaris medelijden en mogen we met enkel ons bankbewijs vertrekken. Het wordt 
vlug donker. Zodra de zon onder is stopt de chauffeur om de mannen de gelegenheid te geven om een koffie 
te drinken en iets te eten. Ook onze chauffeur doet mee aan de ramadan. Hij slaagt erin om een hele dag te 
rijden in de brandende zon in een auto zonder airco of eten en drinken… Hij rijdt op een veilige manier en 
vermijdt de putten. Het is bijna middernacht als we bij Aliou aankomen in Dakar. 
 

Zondag 14 juli 
Zoals heel veel toeristen bezoeken we het slaveneiland Gorée. De gebou-
wen op het eiland zijn geklasseerd als Unesco erfgoed. Met de bloemrijke 

tuintjes lijkt het eiland een Spaans 
dorpje. Ik word stil als ik de kete-
nen en de onderkomens van de 
voormalige slaven zie.     
We doen inkopen voor de kerst-
markt bij Antoinette in één van de 
vele stalletjes. We kopen heel veel 
juwelen. Elk juweel wordt gekeurd 
op draagbaarheid. Het kiezen en 
onderhandelen duurt wel heel erg 
lang. Bacary blijft rustig. Hij bekijkt 
het vrouwenonderonsje, zoekt een 
matje op en ... gaat bidden.  



Sarah viert vandaag haar twintigste verjaardag. Aliou zorgt voor een verrassing.  Hij stuurt zijn dochter naar de 
winkel en ze brengt frisdrank en kaarsen mee. Er worden kaarsjes op een taartje van zand gezet en Sarah 
mag blazen. De hele familie en alle vrienden vieren feest en zingen. Ik voel me opgenomen in hun midden. 
 

Maandag 15 juli 
We doen terug boodschappen voor de Kerstmarkt.  Intussen regelt Aliou alles bij de douane. 
 

Dinsdag 16 juli 
We nemen een taxi naar de luchthaven. Aliou die al vroeg gaan werken is, komt even later ook opdagen en 
loodst ons naar de juiste mensen. Eerst gaan we documenten invullen bij vrouwelijke ambtenaren daarna 
worden foto’s en vingerafdrukken genomen. Het duurt even maar uiteindelijk zijn onze papieren toch in orde. 
 

Woensdag 17 juli 
Afscheid van de familie van Aliou. Hier bij deze mensen heb ik een gastvrijheid leren kennen die voor mij on-
bekend was. ‘Het gezin’ in Senegal is een rekbaar begrip. Als je hen vraagt met hoeveel zijn jullie thuis dan 
krijg je als antwoord: ‘ça dépant' of 'dat hangt ervan af’. Bij Aliou logeerden de afgelopen dagen, neven, nich-
ten, achterneven en nichten, kindjes van andere familieleden, Bacary, een meisje dat met ons meekwam van 
Bagaya en drie Belgen...   Ik weet zeker dat ze met ons het meeste werk hadden. En toch was iedereen zo 
hartelijk en was het een afscheid met traantjes. 
 

Sonja. 

 

 

Kerstmarkt 2014 
 

Naar jaarlijkse gewoonte was er dit jaar ook weer kerstmarkt in 
La Motte 
op 13 december. Samen met de andere Kapelse verenigingen 
was Bagaya-Kapelle ook aanwezig met een info- en verkoops-
stand. 
Je kon er genieten van een heerlijke glühwein, een product 
kopen uit het Fair Trade aanbod van de Wereldwinkel of ken-
nis maken met Senegalees artisanaat . De juwelen vielen dit 
jaar echt in de smaak! 
Isabelle, leerling van de Broederschool, bakte zandkoekjes die 
echt gesmaakt werden. Haar ganse mand met koekjes was dan ook op het einde van de kerstmarkt 
verkocht. 
Dank je Isabelle voor dit initiatief. Winst dit jaar was 242,99 euro. 
Leden van de werkgroep gaven eveneens uitleg over onze realisaties en projecten in Bagaya. 
Aan iedereen dank voor het bezoek aan onze stand en de steun aan onze vrienden in Bagaya. 
 

 

                                                                
 
 
 
 
 
 

Resultaten campagne 11/11/11 van 2014 
 

In 2014 was de campagne nog beter dan in 2013, we mochten alles samen 6.489 € ontvangen van 
gulle gevers! 108 families genoten van 277 maaltijden met als resultaat 4.585 € Kaarten, truffels, 
melkchocolade, receptenboekjes, fluostiften van 11.11.11 brachten 1.923 € op.  
 

Van harte dank aan alle medewerkers en ieder gezin in Kapelle en omstreken!          
 

 

 

Belangrijk: Enkel giften van minimum €40 

gestort via BE82 0000 9019 7468 BPOTBEB1 
van SOS Scheut, 1070 Brussel, met vermel-
ding van “05 221 001 D.O. Jeunes Bagaya” 
ontvangen een fiscaal attest 
Geen belastingsattest voor stortingen via ons admini-

stratief rekeningnr.  BE73 9300 0315 2160. 

Volgende activiteit:                             Bloemenverkoop op zaterdag 28 maart 2015. 


