
Kort verslag toelichting Les Cajoutiers 
Voor GROS 11 juni 2020 

GC Felix Sohie (Theaterzaal) - 20u 
Aanwezig/verontschuldigd: 

 

Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 

Aanwezig Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 

Aanwezig De Rudder Carmen (Voorzitter - Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Dhont Beatrijs (Oxfam-Wereldwinkel en Viva Salud) 

Verontschuldigd Vandebroek Sandra (11.11.11) 

Aanwezig Van Geyseghem Agnes (Wereldsolidariteit, Femma en Martin De Kegel vzw) 

Aanwezig van Gisteren Rein (Viva Salud) 

Aanwezig Vanthillo Anita (11.11.11) 

Verontschuldigd Wallace Aletha (LEEF Foundation) 

Aanwezig De Rudder Marijke – Dienst Vrije Tijd en Welzijn (verslag) 

 

Een aantal weken geleden besloot GROS om aan een aantal gekende partners steun te geven naar 

aanleiding van Covid-19 in de wereld. Tijdens de voorbije GROS-bijeenkomst werd afgesproken dat Anita 

navraag zou doen bij Les Cajoutiers in verband met de stand van zaken van hun project(en) in Senegal.  

Sofie van Les Cajoutiers is nog in ’t land en wou graag kennismaken met GROS Hoeilaart en bracht ook heel 

wat informatie mee voor ons in verband met de werking.  Luc Van Hecke, die vanuit Hoeilaart het project 

een warm hart toedraagt en eerder al gast aan tafel was, is ook vandaag onze gast. 

Samenvatting van de toelichting – Les Cajoutiers: 

Op dit moment werking voor 693 kinderen waarvan 100 in dovenschool en 27 met Down syndroom + 50-tal 

medewerkers  

 5 schoolbussen die kinderen ophalen in straal van ongeveer 16 km 

 Kantine waar elke dag warme maaltijden gegeven worden 

 Internaat: enkel voor dove kinderen die verder af wonen omdat er voor hen geen alternatieven zijn 

in zuiden of binnenland – 35-tal kindjes opgevangen 

Op 13 maart eindigde het schooljaar omwille van de epidemie – werknemers worden wel doorbetaald 

omdat ook zij moeten kunnen instaan voor hun families. 

Kinderen zijn thuis – in principe was het de bedoeling op 2 juni te herstarten maar op de valreep werd dit 

geannuleerd – geen idee wanneer er eventueel een heropstart zou zijn – iedereen was er klaar voor om 

met de nodige maatregelen op vlak van veiligheid te herstarten. 

Het blijft op dit moment de vraag of kinderen van 6de leerjaar hun ‘staatsexamen’ zullen kunnen afleggen 

dat hen toegang geeft tot het middelbaar onderwijs – zeker voor hen wil men graag opstarten. Schooljaar 

loopt normaal gezien van oktober tot eind juni ( 9 maand) – kan niet bedoeling zijn dat zij een dubbel jaar 

moeten opvangen volgend schooljaar. 

Senegal telt momenteel 52 officiële sterfgevallen omwille van Covid-19 waarvan 50 in Dakar – 100 km 

verder zijn er nog geen zieken gemeld (waar werking Les Cajoutiers zich situeert). Luchthaven zou eind juni 

terug opstarten maar ook al geruchten dat het langer zou kunnen duren. In buurlanden Senegal 

vergelijkbare situaties. Praktijk leert dat blijkbaar in Afrikaanse landen minder virus heerst > zou gevoelig 

zijn voor warmte? 

Directeur school Les Cajoutiers heeft in afwachting van heropening een aantal opleidingen georganiseerd 

voor personeel zodat ze bijkomende expertise kunnen opdoen rond vb werken met doven. 2 soorten 

scholen in Senegal (privé en publiek) – school van Les Cajoutiers is neutraal 



Er is niet heel veel contact tussen scholen onderling maar er worden wel een aantal activiteiten tussen 

scholen georganiseerd (vb wiskunde-kampen). Weinig verloop van personeel maar hangt vaak van 

persoonlijke factoren af. 

Ook kinderen uit internaat zijn nu naar huis op een aantal enkelingen na die opgevangen worden door hun 

leerkrachten - Weinig contact met leerlingen, tenzij dan met de kinderen uit het dorp. Geen mogelijkheid 

om online-les te geven. 

Er is wel avondklok ingesteld maar het is moeilijk om de bij ons gekende maatregelen daar toe te passen > 

meestal leven mensen vooral buiten – heel veel laaggeschoolden die het niet begrijpen – politie heeft soms 

hard moeten optreden. 

Meeste mensen hebben intussen een mondmasker dat gemaakt werd door een vrijwilliger die niet kan 

terugkeren naar Europa – verder in het land veel kleermakers die nu ook daarvoor aan de slag gegaan zijn. 

Ziekenhuizen: gelukkig weinig sterfgevallen – in Dakar zijn goede ziekenhuizen voor mensen die het kunnen 

betalen, anderen worden niet zo sterk geholpen – privéhospitalen zijn voor hen niet te betalen. 

Regenseizoen start normaal half juli maar vandaag al beetje regen en duurt tot ongeveer oktober – dan is 

het ook wel heel warm waardoor hopelijk minder kans op virus… 

Verwachtingen voor de toekomst – nog maatregelen nodig?: 

Nog afwachten wat er bij ons gebeurt en kijken wat mogelijk is – ook in Senegal moeten de richtlijnen die 

gegeven worden vanuit de overheid strikt gevolgd worden - Populatie is er ook heel jong wat waarschijnlijk 

ook een rol speelt. 

Vroeger al werden aantal gezinnen geholpen + krijgen maaltijden >> nu worden meer gezinnen geholpen 

met voedselbonnen.  

Tijdens vakantieperiode toch gedurende 3 weken ‘vakantie-lessen’ voor kinderen met lager gemiddelde 

score in de hoop dat ze op die manier toch naar volgend schooljaar kunnen. 

Project waar nu aan gewerkt wordt: ‘inclusieve dovenschool’ (zie ook nieuwsbrief van Les Cajoutiers) 

Oorspronkelijk project is een beetje gewijzigd (technische richting na 6de leerjaar) – aantal ateliers waren al 

operationeel – nagedacht hoe dove kinderen het meest geholpen kunnen worden > zij kunnen nu nog geen 

staatsexamen afleggen want geen scholen die hen kunnen begeleiden. 

Vanaf volgend schooljaar een inclusieve klas zodat ook doven opleiding kunnen krijgen en voorbereid 

worden op staatsexamen > hiervoor nieuw gebouw opgetrokken waarvan ruwbouw klaar is – doel is om 

hiervoor nu de nodige fondsen te vinden om dit af te werken. 28 dove en 28 horende kinderen zullen er 

samen les volgen met leerkracht dit via gebarentaal ook hen kan onderwijzen – ook positief voor de 

integratie van deze kinderen. Ook voor de horende kinderen is dit positief > zij kennen nog het 

onderwijssysteem zoals bij ons lang geleden (heel statisch) maar nu zal dit ook meer visueel worden . 

Hiervoor samenwerking met een school in Benin waardoor ook een aantal leerkrachten beter opgeleid 

kunnen worden. In Senegal zou 1% van de kinderen doof zijn wat een hoog aantal is. 

27 kinderen met syndroom van Down tussen 3 en 10 jaar – krijgen ook een zekere educatie in kleine 

groepjes op niveau dat voor hen haalbaar is – toekomstperspectief is niet zo evident: eens ze adolescent 

worden, gaan ze terug naar hun familie 

Is er een specifieke steunvraag (vb in kader corona) ? >> alle peters/meters van armste gezinnen werden 

intussen verwittigd – extra steun is altijd welkom voor vb aankoop extra rijst. 

Sofie zou graag de nodige steun vinden om het gebouw voor inclusieve dovenschool af te kunnen werken 

tegen oktober maar omwille van corona is het ook hier moeilijk om steun te krijgen of vb sponsoring te 



vinden – strikte minimum nog nodig: betegeling, sanitair afwerken, klassen inrichten, schilderwerken > 

totaal geraamd op € 17.000 – daar komt nog ongeveer evenveel bij om het gebouw helemaal afgewerkt te 

zien zoals het voorzien was. 

Lokale steunacties kunnen nu hopelijk wel doorgaan op kleinere schaal >> zelfs als vb Luc dit jaar niet meer 

kan gaan naar Senegal wil hij toch proberen om hier in de regio iets te organiseren. 

 

Marijke TO DO: Emailadressen van GROS leden doorsturen naar lescajoutiers@gmail.com (Naam – 

voornaam – taal – emailadres) voor zij die de nieuwsbrief willen ontvangen. 

Peterschappen zijn ook welkom: € 240 voor horende kinderen - € 300 voor dove/downkindjes 

(nu heeft GROS 4 petekindjes ?) 

We danken Sofie en Luc voor hun bezoek en de toelichting. 

 

 

Nog op te volgen tijdens volgende GROS bijeenkomst: 

 

In 2020 nog geen partnersteun voor Les Cajoutiers goedgekeurd binnen GROS – voorstel: 

OK € 2500 partnersteun Les Cajoutiers + € 750 noodhulp Les Cajoutiers 

€ 750 Sri Lanka en Ekimanyelo >> wordt nog gestort (vorige vergadering beslist) 

 

Filippijnen: geen nieuws maar er gebeurt nog navraag – aantal pakketten werden verzonden maar zijn 

(voorlopig) niet verder geraakt dan Manila 

 

Idee rond horeca-actie – bij Wereldwinkel aankoop melk/suiker/chocolade/speculoos als ‘promotie-actie’ 

Voorstel formuleren voor de RLE – navraag doen wat kan helpen voor lokale economie en tegelijk ook als 

informerend/sensibiliserend kan werken  

>> suggestie om naar aanleiding van Week van de Fair Trade naar alle handelaars iets voor te bereiden 

(oktober) 

>> het moet als een promotie-pakket/kennismakingspakket beschouwd worden waardoor handelaars ook 

aangespoord worden om in de toekomst afnemer te worden 

>> minstens flyer te voorzien met woordje uitleg over fairtrade 

 Navraag doen bij Tine Kunnen om dit binnen RLE te bespreken – waar liggen noden/wensen van de 

lokale handelaars – als we iets doen, moet het voor iedereen zijn (opengetrokken naar alle lokale 

handelaars) - Marijke vraagt na via Sofie (tijdelijk secretaris RLE) – Anita wil wel langsgaan bij Tine 

 

Van Hier Tot Ginder 

 stand van zaken in de verschillende landen waar we steun aan geven in kader noodhulp (Carmen) 

 artikel over de stand van zaken bij de leveranciers van de wereldwinkelproducten (Frank) 

 Les Cajoutiers (Luc Van Hecke) 

Mini-redactieraad – dinsdag 23 juni bij Frank en Beatrijs 

 

GROS 25/6 – te bevragen wie aanwezig zal zijn + lokaal te bevestigen 

mailto:lescajoutiers@gmail.com

