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Geen voorgekauwd traject
Togo Debout ondersteunt Oostmalse verpleegster in West-Afrikaans land

XX Togo Debout steunt op 
vier pijlers
XX Gezondheid, welzijn,  
onderwijs en  
plattelandsontwikkeling
XX Inleefreis voor  
leerlingen Regina Pacis

Filip CEULEMANS
Eind vorige eeuw trok de Oost-
malse verpleegster Ria Etienne  
vanuit haar engagement in 
Fondacio naar het West-Afri-
kaanse land Togo. Fondacio is 
een beweging die in de geest van 
het evangelie streeft naar een 
meer humane samenleving en 
zich daarbij hoofdzakelijk richt 
op jongeren, koppels en gezin-
nen, ouderen en personen in een 
moeilijke situatie. In Togo lan-
ceerde Ria Etienne projecten in 
uiteenlopende domeinen zoals 
gezondheidszorg, onderwijs, op-
vang van wezen en straatkinde-
ren en rurale ontwikkeling.

De talrijke projecten die Ria Eti-
enne begon, konden al snel niet 
meer door haar alleen worden 
gedragen. „Haar werking was 
zo uitgebreid dat er nood was 
aan een structureel kader”, zegt  
Josiane Frans. Zij is voorzitter 
van Togo Debout, de vzw die in 
2010 werd opgericht om Ria Eti-
enne te ondersteunen. „Voor on-
ze werking steunen we ter plaatse 
op Ria Etienne, Gabriel Amouzoi 
en Antoine Dzamah, mensen met 
veel expertise in de domeinen 
waarin we actief zijn, namelijk 
gezondheid, welzijn, onderwijs 

en vorming en plattelandsont-
wikkeling. De vier pijlers ver-
sterken elkaar. We startten met 
de bouw van een dispensarium, 
daarna volgde onderwijs en tot 
slot plattelandsontwikkeling.”

Typerend voor de werking van 
Togo Debout is het streven om 
waar mogelijk buiten de gebaan-
de paden te denken. „We willen 
bijvoorbeeld af van het idee dat 
iedereen zijn bac moet behalen”, 
legt Josiane Frans uit. „De bac, ge-
ijkte afkorting van baccalauréat, is 
vergelijkbaar met ons diploma se-
cundair onderwijs. In plaats van 

iedereen daarnaartoe te leiden, 
werken we een individueel leer-
traject uit. Deze maand beëindigt 
een jongen, die we niet naar het 
lyceum stuurden, zijn schrijnwer-
kersopleiding. Wanneer hij afstu-
deert, geven we hem materiaal zo-
dat hij een eigen zaak kan starten. 
Zelfredzaamheid en persoonlij-
ke ontwikkeling zijn duurzamer 
dan een voorgekauwd traject. Bo-
vendien liet de jongen weten dat 
hij iets wil terugdoen voor de ge-
meenschap, omdat we hem van de 
straat haalden en hem professio-
neel op weg zetten.”

De projecten die Togo Debout 
ondersteunt, worden niet opge-
drongen vanuit België. „We vin-
den het belangrijk dat de voor-
stellen van henzelf komen”, 
klinkt het. „Lokale inbedding is 
cruciaal voor het welslagen van 
de projecten. Zij zijn projecteige-
naar en bepalen de vooruitgang. 
We ondersteunen hen bij de 
praktische uitwerking en gaan 
ervan uit dat zij de expertise la-
ter delen met anderen.”

Nauwe samenwerking en dito 
contacten zijn belangrijk voor 
Togo Debout. Jaarlijks trekt een 

delegatie uit België naar het land 
om de voortgang van de projec-
ten te monsteren. Togo Debout 
biedt ook stagiairs en vrijwilli-
gers de mogelijkheid om voor 
lange of korte termijn in Togo 
hulp te verlenen. Door de coron-
apandemie ligt die werking wel 
voorlopig stil. „We hopen ze be-
gin 2022 opnieuw op te starten. 
De meeste stagiairs zijn medisch 
geschoold”, zegt Josiane Frans. 

„Een tandartsenteam trok de 
voorbije jaren met een mobiele 
praktijk rond en oogartsen van 
AZ Monica bekijken of ze iets ge-
lijkaardig kunnen opzetten voor 
de oogzorg.”

Regina Pacis in Hove bouwde 
een bijzondere band op met To-
go Debout. Niet verwonderlijk, 
aangezien Josiane Frans er Ne-
derlands en Engels geeft. „Elk 
jaar trekken leerlingen uit het 
vijfde jaar op inleefreis naar To-
go. Ze worden in het vierde jaar 
geselecteerd en voorbereid. De 
inleefreis is belangrijk voor zo-
wel onze leerlingen, wier gees-
ten we openbreken, als voor de 
weeskinderen in Togo. We mer-
ken dat de jongeren vaak contact 
blijven houden. Dat is belangrijk 
voor de Togolese kinderen om-
dat ze merken dat ze niet zomaar 
iemand zijn, dat ze ertoe doen. 
Onze school ademt Togo.”

Meer op www.togodebout.be.

Togo Debout financierde de klaslokalen van deze jongens in de school in Aveta.  © Josiane Frans

Togo Debout probeert  
buiten de gebaande  
paden te denken

Geloof, hoop en 
liefde
Filip CEULEMANS
Eucharistievieringen mogen 
slechts plaatsvinden met 
vijftien aanwezigen. Zingen is 
uit den boze om COVID-19 niet 
verder te verspreiden. Twee 
vaststellingen die het moeilijk 
maken om een Taizéviering 
te organiseren. Samenkomst 
en samenzang zijn namelijk 
essentiële onderdelen van 
zo’n viering. Wie dacht dat 
dat het voorlopige einde 
is van Taizévieringen 
rekent echter buiten IJD, 
jongerenpastoraal in het 
bisdom  Antwerpen. Maanden 
zonder Taizéviering zagen 
de verantwoordelijken van  
IJD Antwerpen niet zitten en 
bijgevolg zochten en vonden 
ze een alternatief waarmee 
ze meteen heel Vlaanderen 
wisten te bereiken. Vanuit de 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal 
in Antwerpen werd een 
Taizégebed via livestream 
aangeboden. Het bracht 
jongeren (en minder jongeren)
geloof, hoop en liefde.
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