
Net zoals de betere wijnen wordt onze ervaringsreis met de jaren sterker. Het pro-

gramma wordt gevarieerder, onze reis krijgt meer karakter en diepgang. Bovendien 

smaakt dit naar meer …

Op Valentijnsdag mochten we samen met achttien gemotiveerde leerlingen uit het 

vijfde jaar op ervaringsreis vertrekken naar onze grootste liefde Togo. Geen typisch 

toeristische reis, maar een reis waarbij onze zintuigen werden uitgedaagd, onze 

maatschappijvisie weer aan het wankelen ging en emotionele pieken en dalen el-

kaar opvolgden. We bezochten er de verschillende ontwikkelingsprojecten van Togo 

Debout en staken een handje toe. De positieve levenshouding van de Togolezen en 

hun doorleefde menselijke warmte is iets wat ons nooit meer loslaat. De vijfjarige 

samenwerking tussen RPH en Togo zorgt ervoor dat onze twee landen en gemeen-

schappen op persoonlijk, humanitair en zakelijk gebied met elkaar verweven zijn tot 

één grote familie.

Bedankt Togo om van elk contact een warm contact te maken, om van jullie te leren 

en om jullie vreugde, warmte en positivisme te mogen ervaren.

En eens je een goede wijn hebt gevonden, wordt het je huiswijn … We klinken op 

Togo, onze tweede thuis!

Het RPH Togoteam
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De vliegtuigdeuren gaan open en we stappen het vliegtuig uit. Een 

euforisch maar vooral nieuwsgierig gevoel overheerst. Na het invullen 

van enkele belangrijke documenten mogen we onze eerste babys-

tapjes in Togo zetten. Eindelijk! Zwaar geladen met koffers, laptops 

en kilo’s materiaal trekken we, onder leiding van enkele vrolijke To-

golezen, richting onze busjes. We rijden al snel door het centrum van 

Lomé. Nog steeds euforisch maar vooral versteld kijkend naar de vele 

vreemde taferelen. Schoenen worden verkocht op rotondes, claxon-

neren lijkt hier wel een nationale sport, geen verkeersregels, kinderen 

blootvoets op straat, amper licht, … Het is waar wat ze zeggen: je kan 

wel degelijk verliefd worden op Afrika. Na een warme ontvangst, zo-

wel letterlijk als figuurlijk, in Sichem besluiten we snel te gaan slapen, 

want dan beginnen er twee ontzettend mooie maar ook intense we-

ken uit mijn jeugdig bestaan.

We ontmoeten onder andere de jongens van Mon Réfuge, het op-

vangcentrum voor straat- en weeskinderen dat we met de school 

actief steunen en vlak bij onze slaapplaats ligt. De jongens zijn ‘top-

pers’ met ieder een grote dosis vreugde en energie. Nooit gedacht 

dat jongeren met zo’n andere achtergrond me zo diep konden raken. 

Het verschil in kansen tussen onze werelden is zo groot dat we ons 

vaak erg klein voelden. Onbegrijpelijk hoe de ‘ça va aller’ daar tot in de 

jeugdgevangenis ingebakken zit. Zonder perspectief komt nog alles 

goed! 

We beleefden er zowel de grappigste als de meest ontroerende mo-

menten. Zo bezochten we het voormalige slavenhuis waar iedereen 

het toch wel eventjes moeilijk had bij het aanhoren van de verhalen uit 

die tijd. Ook verhalen van de jongeren maakten me soms machteloos. 

De electrorun die we organiseerden in het opvangtehuis was dan 

weer legendarisch. Wat begon met een run van 60 jongeren, eindig-

den in een feest van 150 mensen. Samen etend en dansend de nacht 

in, iedereen welkom, niemand alleen. Het meebouwen aan de eerste 

overdekte keuken en extra slaapkamers voor de oudsten was voor mij 

ook een mooi moment.

Voor mij zijn het stuk voor stuk herinneringen die mij voor de rest van 

mijn leven zullen bijblijven. De Togo-reis en de maanden van voorbe-

reiden zijn onvergetelijk en een aanrader voor alle jongeren die hun 

wereldvisie willen aanscherpen. Wanneer iemand ons de vraag stelt of 

we nog eens terug willen gaan, denk ik dat we allemaal zonder twijfel 

antwoorden: ‘Ja natuurlijk. Ik wil iedereen daar nog eens terug zien!’.

Vinnes Jansen, 5EWI
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Onze leerlingen aan het woord:



Een ervaring uit Togo, waar begin ik? Ik heb zoveel zali-

ge en ook emotionele momenten beleefd, dat ik ze zelfs 

niet allemaal zou kunnen beschrijven mocht ik heel de 

nieuwsbrief kunnen volschrijven :). Maar als ik dan echt 

zou moeten kiezen, dan kies ik voor onze tijd in Ange. 

Ange is een opvangcentrum voor straat- en weeskinde-

ren in Lomé. Dit jaar konden we aan alle kinderen een 

nieuwe matras, een nieuwe beschermer en een eigen 

hoeslaken schenken. Elk kind zijn persoonlijke plek. Wat 

een mooi moment om al die vuile matrassen buiten te 

sleuren en samen de ‘slaapkoten’ toch wat te kunnen 

opfleuren met een likje verf. De grondslapers zo dank-

baar voor hun eerste matras. Ik zo beschaamd voor mijn 

kamer thuis. Daar in Ange ontmoette ik Didoula, een 

jongen van dertien jaar met een terminale nieraandoe-

ning. Omdat hij redelijk verzwakt was, kon hij niet altijd 

actief meespelen en dansen met de rest van de kinde-

ren. Ik besloot om hem te vergezellen wanneer hij even 

moest rusten en alleen aan de kant zat. In minder dan 

twee dagen heb ik met deze jongen zo’n sterke band 

opgebouwd, iets wat ik eerder niet voor mogelijk hield. 

Elke keer als ik hem nu nog zie via videochat of verneem 

dat hij het goed doet, voel ik even weer die geluksspran-

kel die ik de volledige twee weken heb mogen ervaren. 

Een warm en onbeschrijfelijk gevoel van menselijkheid 

dat ik graag mijn hele leven wil blijven voelen. Ik ben 

echt mijn hart verloren in Togo en heb er stiekem een 

stukje achtergelaten :).

Sita Van Bilsen,  5LWI6

Togo, een reis vol hoogtepunten. Bij de meest hartverwarmende momenten, 

zitten voor mij zeker die in Mon Refuge, het opvangtehuis waar we als school 

mee samenwerken. Telkens als we er aangewandeld kwamen, voelde het 

een beetje als thuiskomen. Vreemd om dit te zeggen na twee weken maar het 

voelde zo. Jongeren zonder ouders, zonder netwerk, verstoten of met een 

gevangenisverleden en toch stuk voor stuk heel moedig, positief en gedreven. 

Ik kan niets anders zeggen dan dat ik hen heel sterk bewonder en dat we met 

zijn allen daar veel van kunnen leren. Er hing een heerlijk samenhorigheidsge-

voel dat we volgens mij zeker ook te danken hebben aan de langdurige relatie 

van onze school met Mon Refuge en de andere projecten daar. Ik ben oprecht 

heel erg fier op onze school als ik zie wat wij daar allemaal al hebben kunnen 

verwezenlijken. Kortom Togo is voor mij: een plek van hechte vriendschap-

pen, straffe verhalen, moed, diepe gesprekken, puur plezier en verbonden-

heid. Bedankt!

Claire Lauwers, 5LWI7
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Wisten  jullie …
- dat er enkele leerlingen en een begeleider het land niet in mochten wegens te heet … (+38 graden)? Door de spanning en na het 

uittrekken van onze Togo-trui dook onze lichaamstemperatuur gelukkig onder de 38 graden.

- dat er iemand flauwviel bij de rondleiding en het zien van alle projecten in Sichem (landbouw, bouw, …)? Ongelofelijk knap om te 

zien wat Togo Debout daar allemaal heeft verwezenlijkt!

- dat ons weerzien met de verantwoordelijke Roger en de jongeren van Mon Refuge weer enorm hartelijk was? Doordat wij al 

brieven met de weeskinderen van Mon Refuge hadden uitgewisseld, was het ijs zeer snel gebroken. 

- dat de voetbalmatch tegen de jongens van Mon Refuge heel spannend was? We moesten zelfs overgaan tot penalty’s.

-  dat wij met de ganse groep de Pic D’agou hebben beklommen, het hoogste dak van onze Togo-reis en een van de hoogste 

bergen van Togo? Deze overwinning vierden we traditiegetrouw met een feestje op het dak van onze bus.

-  dat we in de botanische tuin in Kpalimé een workshop tatoeëren kregen met plantaardige materialen en les over de voornaam-

ste planten, bomen en vruchten in Togo? Ons middagmaal met verse ananas aan de waterval was weer niet te versmaden.

-  dat we tijdens onze tweedaagse een urenlange hike naar een 110 m hoge waterval deden? We zwommen heerlijk onder de 

‘Cascade de Yikpa’.

-  dat er in de weeshuizen Le Vigneron en Yoko Togo weer heel veel gesport, gedanst en geknutseld werd?

-  dat we de kamers schilderden van de kinderen in Ange in Lomé? Samen schilderen met de kinderen gaf een unieke band. Ook 

het vervangen van de oude vuile matrassen was voor iedereen een fantastisch moment.

-  dat we konden metsen en volwaardige bouwvakkers waren? Onder leiding van Nathan werd er stevig gebouwd in Djagblé.

-  dat we tijdens de krokusvakantie vrijwillig les gingen volgen in de secundaire school van Djagblé en Aveta? Zelfs huiswerk gingen 

we met plezier uitleggen.

-  dat Marie en Sita hees werden van elk keer ons Togo-lied te moeten inzetten? Onze Togo-dans kon bijna tippen aan de Togolose 

normen.

-  dat wij door de dorpshoofden van Assomé en Tchéckpo in het koninklijk paleis werden ontvangen?
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