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Laafi – Het ga je goed!
10-jarig bestaan
Onze vzw Laafi had dit jaar iets te vieren.
De school in Kasseba Mossi bestaat tien
jaar.
Stap voor stap is de school gegroeid: zes
klassen, een bibliotheek die ook fungeert
als pc-klas voor leraars en dorpelingen,
zonnepanelen die voor licht en
elektriciteit zorgen in de klassen.
Het was niet altijd eenvoudig om van
hieruit onze plannen te verwezenlijken.
Het vroeg veel geduld en voortdurend
overleg met onze partners in Burkina.
Dankzij jullie blijvende steun kreeg Laafi het toch voor elkaar. Een tweehonderdtal kinderen,
ongeveer evenveel meisjes als jongens, krijgen onderwijs in een streek waar dat niet evident is. Laafi
zorgt bovendien elke dag voor een warm middagmaal, een extra stimulans voor de ouders om hun
kinderen naar school te sturen.
Pedagogische sensibilisatiecampagne
Dit jaar heeft Laafi veel plannen gemaakt en subsidiedossiers ingediend bij verschillende instanties
om die plannen te helpen verwezenlijken. Sinds eind vorig jaar staat er een nieuw stevig sanitair
blok op het schoolterrein. Toiletten zijn in een dorp als Kasseba niet gebruikelijk. Daarom leerden
de leerlingen hoe de toiletten te gebruiken en te onderhouden. Ze deden dit met behulp van een
pedagogische sensabilisatiecampagne, die Laafi financierde.
Boeken en schoolmateriaal
Ook zijn we ingegaan op de vraag van Paul Ouedraogo, de
voorzitter van AREL, onze Burkinese partner, en hebben we de
Franstalige collectie in de bibliotheek uitgebreid met honderd
Afrikaanse boeken.
Van de familie Onzea, een groothandel in Antwerpen die
ermee stopte, kregen we ontzettend veel schoolmateriaal. Dat
staat ingepakt in dozen, samen met zes dozen Franse
kinderboeken en romans, te wachten op vervoer in januari
2019.
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Tuinproject
Tot onze verrassing en vreugde kregen wij deze
zomer het bericht dat vrouwen van Kasseba
gestart zijn met de aanleg van een groentetuin in
de nabijheid van de school.
Het spreekt vanzelf dat zij hiervoor onze
ondersteuning vragen. Laafi gaat graag in op
deze vraag van de vrouwen, met dien verstande
dat een deel van de oogst gebruikt wordt voor de
middagmaaltijden van de leerlingen. Voor de
leerlingen die elke middag rijst en bonen op hun
bord krijgen, zou dit alvast heel wat gezonder
zijn.
Omdat er dringend een omheining moet komen rond het 1ha grote domein, zorgde Laafi voor de
nodige fondsen. De verdere aanleg van de tuin, het graven van irrigatiekanalen, de aankoop van
zaaigoed en ander landbouwmateriaal plannen we voor volgend voorjaar. Een grote sponsor, Cores
Development, helpt ons grotendeels dit tuinplan te realiseren.
De Warmste Week
En zoals elk jaar deed Laafi ook dit keer mee met de Warmste Week. Heel
wat vrienden en familieleden namen deel aan de Warmathon in Brugge,
Leuven en Antwerpen. Deze sportievelingen leverden ook een flinke
bijdrage voor tuin en vervoer van boeken. Een warme dank is hier zeker op
zijn plaats

Ook de kinderen deden mee

MFL Antwerpen

MFL Leuven

De dagelijkse noden van de school blijven evenwel groot. We waarderen dan ook heel erg uw vaste
maandelijkse stortingen die ons hierbij helpen. Grote dank hiervoor vanwege de leraars en de
leerlingen van Kasseba en het Laafi-team.
Prettige eindejaarsfeesten en beste wensen voor 2019!
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