
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 zaterdag 12 november 2016 wordt een 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. 
 

Je kan ook online inschrijven via:   sobere.maaltijd@gmail.com   (met vermelding van juiste adres en aantal maaltijden) 
 

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 € 

• Truffels aan 10 €  
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________  
 

11.11.11 maaltijd Kapelle 

 
 

Inschrijvingsformulier 11.11.11 maaltijd 
 
 

• Ja, op zaterdag 12 november 2016 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 2016 - nr. 71 
 

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 € 

• Wenskaartenset aan 10 € 

• Chocolade aan 6 € 
 

 

 



 

Reisverslag Senegal 2015 van Dani (deel 3) 
 

Om van Dakar in Bagaya te geraken heb je 2 mogelijkheden: 
 

Met de ferryboot via de Atlantische oceaan om Gambia te omzeilen. Het stukje land dat de Casa-
mance van de rest van Senegal afscheidt (zie Nieuwsbrief nr.69 van oktober 2015). De andere mo-
gelijkheid is om langs de weg door Gambia te reizen. Je moet dan wel de stroom Gambia oversteken 
met een veerpont om in de Casamance te geraken. 
 

We hadden beslist om heen te gaan via de weg en terug te komen met de boot. 
 

4 uur in de morgen, het is nog stikdonker. De wekker gaat af. We schrikken wakker. Onze spullen 
staan te wachten op ons vervoer: een "7-places" zoals ze dat hier noemen, een omgebouwde Peu-
geot-break met dubbele aangelaste schokdempers achteraan, en een ingebouwde integrale 2de-
hands achterbank vast geklonken zodat 6 à 7 mensen kunnen vervoerd worden. 
 

Wij hebben alle luxe. Ik zit vooraan, Magda en André zitten op de 2de rij, en onze gids de onovertrof-
fen Bacary Sagna languit op de 3de 
bank. De bagage is bijna allemaal op 
het dak gestapeld, maar nog relatief 
goed vastgesjord in tegenstelling tot 
vele vervoersmiddelen die we onder-
weg tegenkomen waar we zelfs tot le-
vende geiten op gestapeld zien (zie 
foto). 
 

Anyway, wij op weg. 
 

Eerst beschijnen de koplampen nog 
een asfaltbaan die ons tot een 50-tal 
km ten zuiden van Dakar brengt, tot we 
de toeristenkant van Thiès, Mbour 
voorbij zijn. Dan begint de piste. Een 
zanderige weg (gelukkig is het nog 
geen regenseizoen) met putten, spoor-
vorming. Een 2-baansweg met tege-
moetkomend verkeer, bussen, 7-
places, en opvallend veel zwaar ver-
keer. De chauffeur lijkt wel een F-1 
kamikazepiloot te zijn. Maar anderen 
doen nog veel gekker. Inhalen langs 
rechts, op het nippertje invoegen. Dan 
is onze chauffeur de rust zelve. Met 
doodsverachting en de muziek vollen-
bak slalomt hij langs de putten, soms 
op de weg, soms langs een parallelle 
weg in de brousse. Plots komt er rook 
uit het dashboard. Alle lichten vallen 
uit. De chauffeur stopt doodleuk in het 
midden van de baan. Wij maken ons uit 
de voeten. De camions en bussen 
zwiepen links en rechts voorbij. Een 
tegenoverkomend chauffeur roept onze 
bestuurder iets toe. Zij zijn blijkbaar 
maatjes of habitués. Wie weet? Een 
kabeltje vervangen (alternator tegen de 
massa zo blijkt) en weg zijn we weer. 
 



 
 

Tegen de morgen komen we aan in Mansa Konka, oversteekplaats van de BAC over de stroom 
Gambia. Eerst lijkt de weg op te houden, een mensenzee voor ons die ons allemaal iets trachten te 
verkopen. Bedelende kinderen tikken op ons raam. Als op bevel van Mozes splitst de mensenmassa 
voor ons en we passeren langs een wachtende rij auto's volgestouwd met mensen en bagage op het 
dak. We geraken tot op 50 meter van 
de eerste grenspost. Deze gaat pas 
open om 7u30. Maar we moeten 
eerst onze visa nog laten afstempe-
len. Om 7u20 loopt iedereen naar 
een bureautje waar een norse militair 
of beambte achter tralies ons 1 na 1 
afmonstert. Wij (blanken) moeten via 
een shortcut doorgang naar een an-
der bureau. De nodige "officiële" ver-
goeding wordt betaald en we spoe-
den ons terug naar de auto waar de 
chauffeur ons ongeduldig staat op te 
wachten want de rij auto's heeft zich 
in beweging gezet. We komen terecht 
in een trechter en onze chauffeur eist 
zijn plaats op, waardoor hij zijn linker 
voorlamp aan diggelen rijdt tegen de 
bumper van een voorliggend inschui-
vend voertuig. Dit is Afrikaans ritsen bedenk ik. De bareel gaat open en wij stuiven door in Niemands-
land. De volgende bareel dient zich aan. Parkeren en weer naar een ander bureau om in Gambia 
binnen te geraken. De prijs wordt onderhandeld. We mogen door. We komen nu op een weg met aan 
weerszijden kraampjes zover het oog reikt. Maar Magda gaat resoluut naar een boetiekje dat gerund 
wordt door iemand uit Bagaya. Het weerzien is hartelijk. Ondertussen staat de zon al hoog aan de 
hemel. Een verzengende hitte in die krioelende mensenmassa. Wij mogen onder het zeildoek op een 
bankje gaan zitten, wat water, en koop-
jes (thee, suiker, koffie...) voor onze 
"familie" die ons in Bagaya gaat huis-
vesten.  
 

Waarop wachten we? 
 

Bacary is ondertussen aan het negotië-
ren met de oversteekbeambten. 
Baksjisj schijnt te helpen, maar is tegen 
onze principes (nu ja...) Nood breekt 
wet. We steken voor. Rumoer achter 
ons. We worden min of meer tegenge-
houden, maar mogen tenslotte toch 
door. "African Customs".  
 

We zijn in Gambia, een voormalige 
Engelse kolonie. We staan terug stil. 
Blijkbaar is er een pont defect. De 
grootste uiteraard. Na een tijdje komt 
de andere BAC van de overkant. Ie-
dereen verlaat gedisciplineerd het vaartuig en onze colonne wordt aangemaand om met spoed ieder 
stukje ruimte te bezetten. Camions, bussen, auto's, vee en mensen worden samengestouwd. Amper 
een kwartier en we zijn over het water. Een brug hier ware niet slecht. Maar wie gaat ze bouwen? De 
Chinezen? En wat dan met de bruisende commerciële activiteit die hier rond hangt? 
 

De drukte achter ons latend maken we ons uit de voeten. De weg lijkt er beter op te worden. Op de 
grensovergang van Gambia naar de Casamance (Senegal) verloopt als bij wonder alles vlot. 
 

 



 
 

Kort na de middag komen we aan in Bignona. Bacary moet daar wat gaan afgeven (of krijgen) op de 
markt. Wij rijden voort op de piste tussen Bignona en Bagaya. Plots doet Bacary teken om te stop-
pen. Hij loopt naar een struik, trekt daar 
enkele takken af en steekt die op de 
spiegels. Blijkbaar een ritueel om de 
goede geesten op te wekken bij de aan-
komst in Bagaya waar zijn familie woont. 
Op de "Place du Chef" staan enkele 
mensen ons op te wachten. Een hartelijk 
weerzien met Magda. Het dorpshoofd 
heet ons welkom en ieder van ons wordt 
gedetacheerd naar één van de districten 
bij diegenen die ons de komende 10 da-
gen met veel gastvrijheid te slapen zullen 
leggen en ons zullen voorzien van een 
natje en een droogje. 
 

Oef! We zijn er. Een echt Afrikaans dorp 
zoals ik het in mijn dromen had voorge-
steld. Met palaberende, rustige mensen, 
drukke, nieuwsgierige kinderen, loslo-
pende ezels en geiten. Een impressionerende natuur, reuzenhoge bomen, subtropische weelderige 
planten, en daartussen huisjes van aangestampte klei. Bagaya, here we are... 
 
Dani. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Cataract Project 
 

Toen ik in het voorjaar 2015 met de werkgroep Bagaya-Kapelle naar Afrika ging, bleek er sinds enke-
le maanden geen medische zorg meer te zijn in "ons" dispensarium. De verpleegster bleek namelijk 
gedetacheerd te zijn naar een ander zorgverlenend centrum. 
 

Het was dus niet meer dan normaal dat 
ik als voormalig huisarts de handen aan 
de ploeg sloeg, en dag na dag raadple-
gingen verrichtte (zie vorige nieuwsbrie-
ven en Facebook "Bagaya"). Wat direct 
opviel was het relatief hoog aantal geval-
len van cataract! 
 

Vandaar dit item: cataract is in Afrika 
inderdaad de belangrijkste oorzaak van 
blindheid, en wereldwijd verantwoordelijk 
voor mee dan 17 miljoen blinden. 
 

Cataract is een vertroebeling van de 
ooglens en treft in de Westerse wereld 
vooral oudere mensen. In Afrikaanse 
landen echter constateert men dat dit 
ook reeds een jongere leeftijdsgroep 
aantast. Dit heeft een directe impact op 
de hele familie. Denk maar aan het gezinshoofd: het blinde gezinshoofd kan niet meer bijdragen tot 
het gezinsinkomen, en men wordt dus afhankelijk van anderen, met alle gevolgen vandien.  
 

Ook de scholariteit en dus verdere ontwikkeling van de kinderen komt in het gedrang. De congenitale 
(bij de geboorte reeds aanwezige) vorm is namelijk ook relatief frequent. 

 

 



 
Over de vraag waarom in Afrika méér gevallen voorkomen is er nog discussie. UV blootstelling zou 
een rol kunnen spelen, maar er zijn nog andere hypothesen (erfelijkheid, metabole ziekten...) 
 

Feit is dat door een relatief eenvoudige ingreep veel leed zou kunnen verholpen worden. 
 

De behandeling bestaat in het verwijderen van de aangedane ooglens en de vervanging ervan door 
een kunstlens onder plaatselijke verdoving.  Daarna is ook een bril nodig, omdat de kunstlens zich 
niet meer kan krommen om aan te passen tussen ver- en nabijzicht. 
 

De kostprijs is in Westerse ogen relatief gering, maar voor Bagaya, Senegal, en bij uitbreiding heel 
Afrika, van levensbelang. Hierdoor is sinds enkele jaren een project bezig waarin Bagaya-Kapelle 
zich engageert. Verleden jaar 2015 weren in de gemeenschap van Bagaya reeds een tiental patiën-
ten geopereerd. 
 

Dit jaar, 2016, staan er een 30-tal perso-
nen op het programma die zullen nage-
keken worden door de plaatselijke oog-
arts van het district van Bignona, in het 
dorp zelf, waarna een selecte groep zal 
geopereerd worden in de oogkliniek van 
Bignona. 
 

Het voordeel is dat jullie steun ten goede 
komt aan de bevolking van Bagaya, 
waarbij geen "administratieve" werkings-
gelden blijven "kleven" aan een superor-
ganisatie. 
 

Voor dit jaar werd 1.956.000 FCFA vrij-
gemaakt, wat overeenkomt komt met 
ongeveer 2.934 Euro. Dit maakt per pati-
ent ongeveer 100 Euro. 
 
Dani. 
 

_________________________________________________________________________________________  

 

Een Atelier voor de verwerking van Fruit en Groenten. 
 
Situering 
 

Het is al lang een droom van de inwo-
ners van Bagaya en van de werkgroep 
Bagaya-Kapelle om een atelier op te 
richten voor de verwerking van fruit en 
groenten. 
 

Er zijn veel fruit en bosvruchten in Ba-
gaya. Dat fruit en die bosvruchten kun-
nen niet allemaal geconsumeerd en 
verkocht worden. Er gaat fruit verloren. 
Bovendien zijn de boeren afhankelijk 
van de prijzen die geboden worden 
door de opkopers. Er bestaan geen 
traditionele methoden om fruit te bewa-
ren. Later willen we ook overgaan tot 
het inmaken van groenten.  
 

De foto's werden genomen tijdens de opleiding in Bignona. 

 

 



 

Doelstellingen 
 

Verlies van fruit tegengaan door be-
waartechnieken te gebruiken : 

• confituren 

• drogen 

• verwerken tot nectar en siroop 
 

Bewaard fruit langer kunnen consume-
ren. 
 

Bewaard fruit zelf verhandelen en 
minder afhankelijk zijn van de opko-
pers. 
 

Het atelier kan een 10-tal inwoners te 
werk stellen. Dit kunnen 10 mensen zijn die continu in het atelier werken. Dit kunnen ook enkele 
groepen van 10 inwoners zijn die om beurt een week of veertien dagen werken onder leiding van de 
staf. 
  

Het is belangrijk dat de mensen opgeleid worden in de technieken voor het verwerken van fruit en 
groenten en in het economisch en financieel beheer van het atelier. Het is ook nodig dat de techni-
sche werking en het beheer gedurende minstens één jaar opgevolgd en ondersteund wordt.  
 

Na verloop van tijd kan de productie van het atelier uitgebreid worden en gediversifieerd naar de pas-
teurisatie van fruit en het steriliseren/inmaken van groenten. Het benodigde materiaal is weinig ver-
schillend met dat voor het bereiden van confituur en siropen. Met dit alles willen we bijdragen aan de 
voedselveiligheid, de lokale economie stimuleren en de plattelandsvlucht tegengaan.  

Hoe ver staan we nu? 
 

1. Aliou bracht ons in contact met het studiebureau van Moussa Konté en D. Bassène in Ziguen-
chor. Zij maakten een technisch-economische studie over de verwerking van fruit in Bagaya. 

 

2. Dit voorjaar gingen Magda en Ivo op reis naar Bagaya. Zij bezochten samen met een delegatie 
van vrouwen de landbouwschool van Bignona en een verwerkingsatelier voor fruit, ook in Big-
nona. Aminata Diemè, beheerster van het verwerkingsatelier, en Abdoulaye Pierre Diatta, leraar 
van de landbouwschool, waren be-
reid de opleiding en de vervolgbe-
geleiding te verzorgen van een 
kerngroep van 10 vrouwen. Die op-
leiding is intussen achter de rug. Er 
zijn ook al twee vervolgdagen ge-
weest. 

 

3. Het basismateriaal voor confituren, 
siroop maken en opleggen werd 
aangekocht. De lijst van nodig ma-
teriaal werd opgemaakt door 
Moussa Konté en Aminata Diemé. 

 

4. Het maken van confituren en siro-
pen in Bagaya is gestart in twee lo-
kalen van een bestaand gebouw, 
de Foyer (ontmoetingscentrum), Een startkapitaal voor de aankoop van fruit, suiker, bokalen en 
plastieken flessen, en voor de overbrugging van de lonen, is voorzien.   

 

Hoe gaat het verder? 
 

1. De productie en verkoop moeten opgevolgd worden. Daarom moeten enkele vrouwen leren 
boekhouden. 

 

2. Er moet een beheerstructuur opgezet worden in samenwerking met de vrouwen, de Association 
des Jeunes de Bagaya en Bagaya-Kapelle. 

 

 



 
3. Wanneer de productie en verkoop goed is, kan gestart worden met een eigen gebouw voor het 

verwerken van fruit en groenten.  
 

4. Daarna kunnen we het materiaal uitbreiden zodat meer verwerkingstechnieken mogelijk zijn, zo-
als het drogen van fruit en het inmaken van groenten. 

 

Financiering.  
 

Het oprichten van een atelier voor de 
verwerking van fruit en groenten is een 
ambitieus project. De totale begroting, 
gebaseerd op de technisch-
economische studie, bedraagt 72.500 
euro. Voor de eerste vier fasen werden 
reeds 9.193 euro besteed. 
De grootste kost waar we voor staan is 
de bouw van een aangepast verwer-
kingsatelier, kostprijs 30.000 euro. Het 
gebouw waar de vrouwen nu in werken, 
moeten ze delen met andere activiteiten 
en het is technisch en hygiënisch niet echt aangepast. 
 

Indien Bagaya-Kapelle die 30.000 euro uit de jaarlijkse middelen betaalt, dan moeten we andere pro-
jecten, zoals gezondheidszorg en onderwijs, enkele jaren sterk terugschroeven. We zoeken dus 
partners, specifiek voor dit project. 
We zijn heel verheugd dat de kerstmarkt van Sint-Ulriks-Kapelle en de Rotary Gaasbeek zo’n part-
ners willen zijn. Bijkomende hulp is nog altijd welkom. 
________________________________________________________________________________________  

 

 

11.11.11:    Basisgezondheidszorg voor iedereen. 
 

Gezondheid is een mensenrecht.  
 

Wie de hoge kosten voor gezondheidszorg niet kan betalen, dreigt in 
armoede terecht te komen. 
Naar schatting 1,3 miljard mensen hebben geen toegang tot betaal-
bare gezondheidszorg. Een ontoereikende toegang tot gezondheids-
zorg is een belangrijke oorzaak van armoede in de wereld. 
 

Er is geen dokter, ziekenhuis of apotheker in de buurt. Laat staan dat ze die kunnen betalen. Dat 
vindt 11.11.11 onrechtvaardig. Gezondheidszorg is een mensenrecht. Zo evident “Santé!” voor ons 
klinkt, zo onbereikbaar is een goede gezondheid voor miljoenen mensen in het Zuiden. 
 

Basisgezondheidszorg is van essentieel belang om te vermijden dat mensen terechtkomen in wat 
ook wel de medische armoedeval (medical poverty trap) wordt genoemd. Wanneer de kosten om een 
dokter te raadplegen, om in het ziekenhuis te verblijven, voor geneesmiddelen of voor vervoer naar 
een zorgverstrekker te hoog liggen, kunnen bepaalde gezinnen gedwongen worden hun productieve 
activa te verkopen, met name het werkgereedschap of de dieren waarmee zij hun inkomen verwer-
ven.  
 

Zij komen dan terecht in een vicieuze cirkel die hen op lange termijn in armoede houdt. Ongelijkheid 
gaat gepaard met een oneerlijke spreiding en gebrekkige toegang tot gezondheidszorg. Het gevolg is 
dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen met de grootste gezondheidsnoden een uiterst beperkte 
of zelfs helemaal geen toegang hebben tot gezondheidszorg.  
 

Meer dan 160 landen hebben het recht op gezondheid opgenomen in hun grondwet.  
 
Dat betekent dat ze de wettelijke verantwoordelijkheid en verplichting hebben om dat recht te respec-
teren, te beschermen en te vervullen. Maar dat blijft maar al te vaak zuiver theoretisch. 

 

 



 

Gezondheidszorg in Bagaya. 
 

Reeds geruime tijd zorgt de werkgroep Bagaya-Kapelle ervoor in Bagaya dat de gezondheidzorg be-
reikbaar is voor iedereen: o.a. door het ondersteunen van het dispensarium en de materniteit, het 
opzetten van een tandenproject, het subsidiëren van muskietennetten, cataractoperaties (zie blz. 
4&5), aankoop van geneesmiddelen, betalen van een opleiding voor de hulpverpleger Omar, enz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________  

 

Komende activiteiten Bagaya-Kapelle 
 

 

 
 

• Zaterdag 12 november 2016: 11.11.11 maaltijd. 

• Kerstmarkt op zaterdag 17 december 2016 in Kasteel La Motte. 

• Zondag 5 februari 2017: Ontbijt in Kasteel La Motte. 

• Bloemenverkoop op zaterdag 25 maart 2017. 

  

 
 


