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Beste vrienden van Yanfouom,

Nu er meer computers zijn in Yanfouom en directrice Martine en de leerkrachten hulp kregen 
van een informaticalerares, wordt er drukker gecorrespondeerd tussen Dapaong en Reet. 
Vandaar dat wij er aan dachten af en toe een nieuwsbrief over de evoluties in Collège en 
Lycée en over, wat men in 4dePijler termen noemt, de “Noordwerking”.

Laat me beginnen met een zin uit een recente mail van directice, Martine Sinandja :
“C'est vrai que le lycée se développe comme le collège, ce qui prouve que ce projet était 
vraiment nécessaire. Je pense qu’ avec tous ces jeunes qui vont a l’ école à un niveau élevé 
vont changer le TOGO de demain. C’ est ma façon de faire la politique de changement que 
nous souhaitons pour notre pays.”

436 leerlingen telt Yanfouom nu. Er zijn 24 leraars in college en lyceum. Het zijn allemaal 
mannen. Er zijn geen vrouwelijke leerkrachten te vinden. De bibliothecaresse, 
informaticalerares en secretaresse zijn de enige vrouwen naast de directrice. Voeg daarbij 
de nachtwacht, dan zijn er 29 lonen ( niet allemaal full time) te betalen. Dat is zowat 1 000 
000 CFA =1524 €. Ja je leest het goed: 1 maandloon van hier is daar voor 29 mensen….
Begin dit schooljaar kwam er nog een probleem bij: de regering besliste plots, net voor het 
schooljaar begon, dat die start 3 weken werd uitgesteld. Waarom, weet men niet echt. De 
directrice vond het een ramp voor de leerlingen. Leerstof van 3 weken loop je niet zo 
gemakkelijk in. Voor de leraars betekende dit bovendien dat ze niet betaald werden in die 
periode.
Toch zijn de leraars tevreden in Yanfouom. Ze krijgen elke maand hun loon, ze hebben 
boeken en minder leerlingen per klas.

In september namen onze vrienden Ingrid en Roger weer 2 laptops mee. Zo zijn er nu 8. 
Deze maand kwam er ook verandering in het werken met internet. Het abonnement werd iets 
goedkoper, maar vooral kan men nu internet gebruiken 7 dagen op 7 en 24u op 24. Tevoren 
was dat slechts mogelijk tijdens de schooluren!
Veel dank aan alle mensen die financieel bijdragen voor het internet abonnement van 
Yanfouom!  
Omdat er nog giften bijkwamen, van Consensio, een bedrijf in Reet, en van spreekbeurten, 
kon ik 1350 € overmaken . Martine wil daarmee de leraars een extra geven in de maand 
december en ze wil ook een vergoeding geven voor de bijlessen die leraars geven aan o.a. 
nieuwe leerlingen van het lyceum. 

Bij de gemeente Rumst hebben we een dossier ingediend voor aanvraag van subsidies voor 
de boeken van de “eerstes”, het 2de jaar van de hoogste graad, het lyceum. Hopelijk wordt 
dit goedgekeurd en is er dan eind januari geld voor nieuwe boeken. Het zal echter niet 
volstaan want er zijn meer nieuwe leerlingen dan verwacht, zowel in “seconde” als 
“première” Lycée. Ik hoop dat we dan volgend jaar nog eens mogen aankloppen in Rumst 
voor “ le final”, het laatste jaar, want het lyceum duurt 3 jaar. 

Lieve vrienden, dank aan alle sponsors en vrienden van Yanfouom.
Ideeën om geld te vinden, te verdienen zijn altijd welkom en nieuwe sponsors zijn nog meer 
dan welkom. 
We willen ons zeker nog een paar jaren engageren om dit belangrijk ontwikkelingsproject te 
steunen. Want inderdaad kan een land maar ontwikkelen als er voldoende goed opgeleide 
mensen zijn.



Met veel solidaire groeten van Luk en Mikke

Foto’s, filmpjes, verslagen vind je op:
http://www.yanfouom.net/spip.php?rubrique38     van de Franse vrienden van Yanfouom
http://www.4depijler.be/organisatie/4depijler/yanfouom_college_lycee     
http://www.grosrumst.be      
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