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TD, meer dan een Belgische vzw…

• Vaste vertegenwoordiging in 
Togo

• Ria Etienne, Antoine Dzamah
en Gabriel Amouzou zijn lid 
van de RvB of AV

• TD heeft juridische 
verankering in Togo, en is 
daar erkend als ngo

• Doel
Samen werken met 

Togolezen aan 
ontwikkelingsprojecten

Helpen lot in eigen handen 
nemen
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Togo Debout vzw
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Gedeelde 
visie

Gelijk-
waardigheid

VertrouwenRespect

Projecten in Togo

Partnerschap



Samen werken

• De lokale partner beheert het project

• Projecten zijn ingebed in de (brede) 
lokale gemeenschap

• Lange of middellange
termijndoelstellingen

• Lokale gemeenschap voelt zich mee
verantwoordelijk

• Investeren in capaciteitsopbouw
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Actiedomeinen van TD
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Gezondheid Welzijn

Plattelands-
ontwikkeling

Onderwijs &
vorming

Amitié
TogoBelge

Ria
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 Watervoorziening
 Dispensaria
 Gezondheidscentra
 Revalidatiecentrum

Gezondheid
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Welzijn
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Plattelands-
ontwikkeling
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Betere scholen 
en beter 
onderwijs

=
Betere 
toekomstkansen

Onderwijs &
vorming
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Stenen gebouwen i.p.v. hutten…
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Nieuwe ideeën via stagiaires en vrijwilligers
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Boeken, handboeken, vorming van leraars, 
toegang tot informatie, materiaal…
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,vaste partner van TD 
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• SICHEM/AGRO-DR 
Groupement SICHEM & 
Association de Groupes de 
Développement Rural

• Antoine DZAMAH, president 
van SICHEM/AGRO-DR en 
zijn kernteam



• Acties van SICHEM
Plattelandscentrum met proeftuin-boerderij en een

aantal beroepsopleidingen

Ondersteuning van 4 landbouwproductieketens

Animatie en vorming ter versterking van de 
dorpsgemeenschappen

Een animatie- en informatiecentrum in functie van 
kwaliteitsvol onderwijs

• Bereik
3 cantons (Kpomé, Djagblé,  Abobo),  

= 41 800 inwoners

60 lagere scholen, 14 collèges, 5 lycées
= 18 400 leerlingen en 300 leraars
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‘Vers une éducation de qualité’
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• Arsène ATTIDOKPO

• Vaste medewerker 
Sichem

• Verantwoordelijke project 
‘Education de qualité’

Met steun van o.a.
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‘Kekeli’, een informatiecentrum met bibliotheek, 
computers, een speelhoek voor de kleinsten…
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Sinds april 2015, een bijkomende vestiging in Djagblé… 
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Met de bibliobus, naar scholen die erg afgelegen zijn
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‘Olympiades’ als sensibilisering voor 
het belang van onderwijs
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Educatieve activiteiten
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• Filmprojecties
• Debatten
• Computerinitiatie
• Excursies naar Lomé, 

naar de zee
• Sportevenementen
• Theater- en 

muziekateliers
• Bouwkampen



Studiedagen voor leraars
i.s.m. de onderwijsinspectie
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Op onderwijsstage in Sichem
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www.togodebout.be

http://www.togodebout.be/

