
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 ad-

ministratief rekeningnr.  BE73 9300 0315 2160. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 11 november 2015 wordt een sobere solidariteitsmaaltijd aan 
huis besteld. Eind oktober, begin november komen medewerkers van 11.11.11 
Kapelle bij je langs om jouw inschrijvingsformulier voor de maaltijd op te halen. 
 

Voor de solidariteitsmaaltijd lever je een vrije 
bijdrage:  
 

• een ingevulde en ondertekende overschrijving 
(met fiscaal attest) 

• ofwel geld in een omslag (zonder fiscaal attest) 
 

Indien je geen maaltijd neemt, kan je het vol-
gende overwegen: 
 
 

• Fluostiften aan 6 € 

• Magneten aan 6 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________  
 

11.11.11 maaltijd Kapelle 
 

Inschrijvingsformulier 11.11.11 maaltijd 
 
 

• Ja, op woensdag 11 november 2015 ben ik solidair met de derde wereld. 

• Ik geef dit strookje mee met de 11.11.11 medewerker. 
 

Naam en voornaam:      E-mail: 
 

Straat en nr.: 
 

Gemeente en postcode: 
 
 

� Bestelt hierbij                     maaltijden. (geleverd aan huis rond 12 uur) 
 

� Ik wil graag meewerken aan de bedeling van de maaltijden. 
 

� Ik wil graag de nieuwsbrief elektronisch ontvangen. 

Bagaya - Kapelle 
Gratis tijdschrift uitgegeven door de werkgroep ontwikkelings- 

samenwerking Bagaya-Kapelle. Het wil een band zijn  
tussen alle Kapellenaren en onze vrienden in Senegal. 

 

NIEUWSBRIEF - oktober 2015 - nr. 69 
 

Verantw. uitgever: Magda Coeckelberghs, Assestraat 73 
1700 Sint-Ulriks-Kapelle 

Tel-Fax: 02/453.93.72 
Admin. rekening nr.: BE73 9300 0315 2160 HBKABE22 

E-mail: magda.coeckelberghs@scarlet.be 
 Internet: http://home.scarlet.be/bagaya-kapelle 

http://www.facebook.com/BagayaKapelle 
 

• Wenskaartenset aan 6 € 

• Sleutelhanger aan 6 € 

• Melkchocolade aan 6 € 

• Truffels aan 10 € 



Reisverslag Senegal 2015 van Dani (deel 1) 
 

Een snuifje Afrika, een eerste impressie. Als kind spaarde ik zilverpapier voor de kindjes in Afrika. Ik 
herinner mij ook nog het stenen zwarte spaarpotje waarvan het hoofd "dank u" knikte, op de toog van 
onze plaatselijke kruidenier. Als jongeling verslond ik "Tintin en Afrique", Ach Afrika een werelddeel 
"so far away", Afrika een zwart continent. 
De verre einders lichten, het avontuur trok me aan. Maar ja, je weet hoe dat gaat: de studies, 
trouwen, kindjes, en voor je het weet heb je een verantwoordelijkheid, materiele besognes. Ik word 
geneesheer in Groot-Bijgaarden en ging tenslotte wonen in Kapelle. En de jaren gingen voorbij met 
het stille heimwee naar verre horizonten, mijn "ebbehouten blues". 
Begin dit jaar, nadat ik enkele jaren op rust ben als 
geneesheer, bood de kans zich aan. De werk-groep Bagaya-
Kapelle gaf mij de mogelijkheid om met een groepje mee te 
gaan naar Senegal, en meer specifiek het dorpje Bagaya. 
Senegal is een curieus landje gelegen in West-Afrika onder 
de Sahara met nog redelijk wat tropen-groen, omdat er 
enkele rivieren hier uitmonden in de Atlantische Oceaan (de 
Senegal, de Gambia, de Casamance) en ook omdat de 
moessonregens hier nog jaarlijks hun weldoende regen over 
het land brengen (het zogenaamde natte seizoen). Het is in 
die mate speciaal omdat het een land is dat bestaat uit 2 
opgesplitste delen van Noord naar Zuid, waartussen een 
ander land ligt, namelijk Gambia. 

Het is trouwens vanuit Senegal dat de meeste slaven-
konvooien vanuit Centraal-Afrika samentroepten wachtend 
op hun vervoer per schip naar de prille Verenigde Staten. 
Gekend hiervoor is het net voor de hoofdstad Dakar 
liggende eiland Goree. 
Senegal is een oude Franse kolonie dus je komt er met 
Frans al een heel eind. In Gambia daarentegen wordt 
Engels gesproken als gevolg van de Engelse kolonisatie 
aldaar.  
Op 5 mei dit jaar was het zover: Het vliegtuig steeg op in 
Zaventem om 11.55. Het was 's avonds laat als we in 
Dakar toekwamen. Zij zitten wat betreft uur 2u voor op ons 
(UTC-1 of GMT-1).  

Magda Coekelberghs, de bezieler sinds jaar en dag van de werkgroep Bagaya-Kapelle, onze 
ervaringsdeskundige, André Bruwaert onze no-nonsense gezondverstand-man, die altijd klaar stond 
voor een kwinkslag of een terechte opmerking, en ik als neofiet, arts, mij afvragend wat ik zou 
meemaken en ervaren. Voor de eerste keer op Afrikaanse bodem.  
En inderdaad, je rook dat je in Afrika beland was. Is het de geur van de stad Dakar? Je kunt er in 
ieder geval niet naast "horen": zelfs om 22u was het geroezemoes oorverdovend. De impressie was 
geweldig, de drukte overweldigend. Rond jou overal zwarte mensen in de donkere nacht. Ik voelde 
me klein en ontheemd.  
Gelukkig was er Aliou die ons op stond te wachten aan de luchthaven met een paar stoere gasten 
die onze bagage direct meenamen en in hun 4x4 stouwden. Iedereen in de propvolle auto en hop 
naar het huis van de man die voor 2 dagen onze gastheer ging zijn. Het eerste wat opviel was de 
onvoorstelbare drukte. Overal mensen die door elkaar krioelden, auto's die amper in elkaar hingen, 
enz. Ik vermoed dat moesten al de vehikels hier de technische controle moeten doorstaan er plots 
veel minder autoverkeer in Dakar zou zijn. Ander continent, andere standaarden kan je denken, maar 
dat is zo!  
Ik vrees dat ik even mijn Westerse mentaliteit opzij moet zetten. Ik besef dat ik mij moet laten 
onderdompelen en carte blanche (euh, carte noire) moet geven aan deze nieuwe (euh, oude) wereld. 
Volgens de wetenschap heeft de homo sapiens sapiens hier in Afrika zijn roots. Dus wie ben ik om 
dit te oordelen, laat staan veroordelen. In alle geval de vuilnis die links en rechts opgestapeld was 
stuitte mij in eerste instantie recht tegen mijn "ecologische" borst.  



Dat zou niet verbeteren met de dagen die vorderden. Maar aan de vriendelijkheid, daar kunnen wij 
nog een puntje aan zuigen. Any way: wij op weg naar Aliou's huis, eerst via een heuse autobaan, 
tenslotte via een gewone weg, en uiteindelijk via een piste met stenen en zand.  
Onze Toyota Landcruiser moest slalommen rondom alle obstakels (betonblokken, putten, karretjes, 
leidingen, busjes) om niet vast te geraken. Het werd minder druk in de buitenwijk waar de man 
woonde met zijn familie. Het weerzien met Magda was aandoenlijk. Als er iets is wat je in Afrika hebt 
dan is het dat je steevast omringd bent door mensen.  
Er werd ons een kamer toegewezen met 2 bedden en een derde matras op de grond. Daarboven de 
geknoopte muskietnetten. We vielen in blok in slaap. Mijn eerste impressie op Afrikaanse bodem: 
dag schaapjes. De rest van het verhaal komt later.  
Dani. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

SPEL over VOEDSELVEILIGHEID op het VIJVERFESTIVAL 
 

Op de stand van BAGAYA-KAPELLE konden kinderen en 
volwassenen een dobbelsteenspel spelen over voedselvei-
ligheid. Het spelbord toonde vier wereldlanden die met een 
vakjesweg verbonden waren naar een plaats van voedsel-
veiligheid.   
De landen waren: Senegal, Brazilië, Indië en ook België. 
 

De spelers konden een land kiezen en met een inwoner-
popje van dat land op weg gaan naar voedselveiligheid.  
Ze gooiden met de dobbelsteen om stappen vooruit te zet-
ten.  Als ze aan een keuzevakje kwamen moesten ze 
stoppen en een keuzevraag beantwoorden in verband met 

voedselveiligheid. Was hun antwoord goed, dan mochten ze enkele vakjes vooruit. Was hun ant-
woord fout, dan moesten ze enkele vakjes achteruit.    
 

Weet jij ook de antwoorden om te zorgen voor voedselveiligheid? 
 

1. Ik woon in België. 
a. Ik eet veel vlees.  Dan kunnen de Indische boeren sojabonen verko-

pen voor onze koeien. 
b. Ik eet weinig vlees.  Dan kunnen de Indische boeren bonen en groen-

ten kweken om zelf op te eten. 
 

2. Ik woon in India.  Ik heb te weinig geld om genoeg eten te kopen voor mijn 
kinderen. 

a. Ik ga meer pindanoten kweken om te verkopen. 
b. Ik ga meer groeten en fruit kweken om te verkopen en om zelf op te 

eten. 
 

3. Ik woon in Brazilië.  Mijn grond is arm.  
a. Ik bemest mijn grond met dierlijk mest en groenmest. 
b. Ik ga op zoek naar een nieuw stukje regenwoud om plat te 

branden. 
             

4. Ik kies: 
a. een mooi geweven poncho. 
b. een fleece uit de fabriek. 

 

5. Ik woon in Senegal.  Er is geen elektrische stroom in mijn dorp. 
a. Ik koop een zaklamp die je zelf moet aanzwengelen. 
b. Ik koop een zaklamp met batterijen.  

 

6. Ik woon in Senegal. 
a. Ik kook op een open vuur en mijn kookpot staat op stenen. 
b. Ik kook op een kleioventje dat het vuur binnen het oventje houdt. 

 

Hier zijn de voedselveilige en duurzame antwoorden:   1b; 2b; 3a; 4a; 5a; 6b. 



Container met materiaal naar Bagaya 
 

De container is aangekomen in Bagaya! Tijdens het bezoek in de maand mei werden plaat-
selijk nog de nodige afspraken gemaakt om de container vervoerd te krijgen tot in Bagaya. 
De aankomst van de container in Bagaya mochten de bezoekers niet meer meemaken, doch 
we kregen achteraf de foto's toegestuurd van de container in Bagaya! Het doel is bereikt! 
 

     
_________________________________________________________________________________________  

 

11.11.11 
 

 
Sociale bescherming voor iedereen 
 

Ziek worden en geen medicijnen kunnen kopen. Werken maar toch arm blijven. 
Je werk verliezen of je oogst verloren zien gaan en geen enkel inkomen meer 
hebben. Een leven lang werken en geen pensioen krijgen…Voor ¾ van de mens-
heid is dat geen fictie. 
 

Slechts 27% van de wereldbevolking heeft volwaardige sociale bescherming. De overige 73%, 5 mil-
jard mensen, beschikt in het beste geval over een onvolledige bescherming, als ze al niet volledig 
ontbreekt. Dat heeft rampzalige gevolgen. Bij de minste tegenslag komen onbeschermde mensen in 
grote problemen en moeten ze hun schaarse eigendommen uitputten. Elk jaar komen 100 miljoen 
mensen in de armoede terecht als gevolg van kosten die ze moesten maken voor gezondheidszorg. 
En vrouwen zijn, overal ter wereld, de eerste slachtoffers van deze situatie. 
 

Waar je ook woont, zonder sociale bescherming is het le-
ven als het ware een loterij. Dat is het geval in lage inko-
menslanden, maar even goed in Europa.  
 

Sinds het begin van de crisis kwam de toegang tot ge-
zondheidszorgen voor 28% van de Griekse bevolking 
zwaar in het gedrang. In België leeft 15% van de bevolking 
in armoede. Maar zonder sociale bescherming zou dit per-
centage stijgen tot 40%. Het feit dat we de crisis min of meer goed doorkomen is voor een belangrijk 
deel te danken aan onze sociale bescherming. 
_________________________________________________________________________________________  

 

Komende activiteiten Bagaya-Kapelle 
 

 

 
 

• Woensdag 11 november 2015: 11.11.11 maaltijd. 

• Kerstmarkt op zaterdag 12 december 2015 in Kasteel La Motte. 

• Zondag 31 januari 2016: Fairtrade ontbijt in de parochiezaal. 

• Bloemenverkoop op zaterdag 19 maart 2016. 


