
Werkverslag oktober 2019 
Het contact met de minister is er vroeger dan 

verwacht, volgende week wil hij nogmaals een 

ontmoeting. Het is vrijdag (20 september) en de 

boekhouding van Kati is aan de beurt, denken 

over hoe we alle gegevens overzichtelijk en 

analytisch kunnen samenstellen. 

De problemen met de radiator zijn nog niet van 

de baan, hopelijk kan de mekanieker dit weer in 

orde brengen. 

 

Misschien moeten we nog een opleiding kantoor inrichten, althans dit zou je jezelf beginnen 

afvragen als je administratieve mallemolen van hier ervaart.  Het is inmiddels woensdag 18 

september en ik begeef me naar het hoofdkantoor van de BTCI-bank. Sinds 18 maanden is er 

een nieuwe dame aangesteld om onze bankrekening te beheren en telkens we geld willen 

afhalen, zijn er nieuwe regeltjes. Deze keer zou ik altijd als eerste een cheque moeten 

ondertekenen ook al ben ik in België. Begrijpen wie begrijpen kan. Tijdens een vorige editie 

van het bezoek aan dit kantoor, hebben we anderhalf uur gewacht in de zoektocht naar ons 

dossier. Na het heen en terugwerpen van mapjes bleek uiteindelijk dat onze papierberg in het 

verkeerde mapje stak. Niet dat wij moeilijk zijn, zo hebben we alle paperassen, pasfoto’s, 

handtekeningen, enz. eens opnieuw gedaan om het haar gemakkelijk te maken en nu is het nog 

niet ok? Stuur je mails, vallen die door de vezelbekabeling, want aan de andere kant van de lijn, 

ontvangt men ze niet. Mijn geduld ging over het lijntje, want ook al schotelde ik haar 

leesbevestigingen voor, de mails had ze niet ontvangen. Ik vroeg om de overste, de grens was 

bereikt en op een half uur was alles geklaard. De dag ronden we af met een prijzenbevraging 

van vloertegels, zonnepanelen, kookfornuis, koelkast. Maar aan kwaliteit hangt een behoorlijk 

prijzenkaartje. In de supermarkt doen we nog de aankopen voor de resterende periode van de 

maand september. 

De bewaker herkende mij meteen en vertelde mij dat de minister er was. Het is donderdag 19 

september en ik bevind me weer in het Ministerië.  Papierke, reden bezoek, visitekaartje      . 

De secretaresse kwam binnen en zei me dat ze net op het punt stond me te bellen. De afspraak 

is morgen om 9u. (Ik dacht ‘in je wildste dromen).  ‘Morgen komt het mij niet uit, ik wacht nu 

al twee jaar om hem te spreken. Ik ben hier opnieuw, de minister is er ook, dus vijf minuten ten 

hoogste, als dat mag. Ik ga deze keer niet weg vooraleer ik hem gesproken heb. Een aanpak met 

fluwelen handschoen, maar eronder staken gescherpte klauwen. En dan zie je het scenario 

keren: de minister is helemaal vergeten dat hij morgen een afspraak met je had. Je kan hem nu 

spreken. (Ik dacht: eureka de wonderen zijn de wereld nog niet uit). 

Had hij niet als eerste gesproken, had ik hem niet zien zitten, in dit ogenschijnlijk auditorium 

dat zijn kantoor was. Maar goed, hij zei, dat hij het dossier al had ondertekend. Mijn 

wenkbrauwen verplaatsten zich op mijn gezicht. Sorry, zei ik, dat is niet wat ze mij vertellen, 

uw handtekening zou nog ontbreken. De met steekpenningen- en Belgische vertroetelde 

chocolade waarde heer Honoré kreeg het ‘bevel’ het dossier onmiddellijk te brengen. De 

handtekening ontbrak, ik werd met waarheid bezegeld. Nu ik kan ook een zoet klinkend 



woordje praten dat een heel gestructureerde ondergrond heeft en je gewoon niet ziet aankomen. 

Dus vroeg ik hem of hij aanwezig was op de begrafenis 

van de oom van de president. Ik ontving een ja met 

vraagtekens erachter. Het was een grote tent op het 

voetbalplein in Apégamé, u, de familie en gasten, de 

maaltijd werd. Opnieuw een ja met zonnodig nog meer 

vraagtekens. (En nu stapte ik uit de duisternis       ) ‘Wel, 

rechtover dit plein is ons opleidingscentrum. De koks 

hebben gebruik gemaakt van onze faciliteiten om het eten 

te bereiden’. De bal was binnen, 0-1 was gescoord, de 

reactie van het aanwezig publiek afwachtend en ja hoor…. 

‘Fascinerend’, zei hij en ondertekende ons dossier ‘als ik 

naar Brussel kom, nodig ik je uit op een diner! We houden 

contact’. B I N G O!!!! 

De secretaresse maakte kopieën en zelfs foto’s van ons. Hij 

gaf me een door de secretaresse aan-het-oog-ontsnapte 

knuffel, tikte mijn nummer in zijn gsm, stuurde me een 

smsje om te zien of het nummer klopte en herhaalde ‘we 

houden zeker contact’. 

Ik ging als een kip naar binnen, maar kwam als een haan 

naar buiten. In de namiddag bezocht ik Ria Etienne nog, 

net op tijd, de volgende morgen vertrokken ze naar België 

voor een maand. 

De auto is na goedkeuring voorzien van een attest voor 

aanvraag van de nummerplaat. Alleen lekte de radiator 

nog en hiervoor zou de mekanieker de volgende morgen 

langskomen. Het was de bedoeling dat we nog naar de 

markt zouden gaan om prijzen op te vragen van de gombo, 

pinda's, mais... maar helaas. Een regenbui... en als het hier 

regent, wordt het een kleine rivierstroom. 

 

 

Het is maandag, de mekanieker en zijn hulp 

komen de auto halen voor volledige revisie. Na 

enkele inkopen te hebben gedaan, bereid ik me 

voor om morgen (lees: opnieuw ...) de minister 

te ontmoeten in verband met de erkenning van 

onze werking in Togo. Er is licht aan de 

horizon en dag heet dinsdag 17 september. 

Ministerbezoek. Bibio en mezelf vertrekken. 

Het begint al goed… papierke invullen met de 

reden van ons bezoek (ik had misschien het 

eerste exemplaar twintig keer kunnen 

kopiëren). Visitekaartje afgeven (wedden dat ze met het aantal kaartjes dat ze intussen van mij 



hebben ontvangen, hun bureau behangen?        ). Bibio en ik zitten in de wachtzaal. De 

secretaresse liet iemand weten dat hij op een ander moment moest terugkomen (waar heb ik dat 

nog gehoord?). Wij kregen hetzelfde te horen, zij zouden ons zou bellen voor een afspraak. 

Zucht… Een bewaker in de gang raadde mij aan om donderdagvoormiddag terug te komen 

omdat er dan minder volk aanwezig is. Bibio is jarig, dus even samen gaan eten. Het Chinese 

eten vond hij verrukkelijk (hebben ze hier dus ook). De wagen is intussen ook terug. 

 

Weekend!!! (13-14-15 september). De auto mag eindelijk de haven uit en de chauffeur is die 

dus gaan halen, maar zonder nummerplaat moeten we toch wat de hoofdwegen vermijden, zo 

gaat dat hier.  De volgende dag baan ik mezelf naar de eigenaar van het huis in Lomé dat ik 

huur. Voor de rest eist Elaïs, het dochtertje van Bibio en Gloria, die hier in het huis verblijven, 

vandaag al mijn aandacht op. Als die kleine juffer haar zinnetje niet krijgt, krijst zij heel de 

buurt wakker en dat kan ze gemakkelijk wel een uur volhouden, dus handen vol. Gloria werkt 

tijdens de week als stagiair in een restaurant. De werkuren zijn niet anders dan bij ons, om half 

zeven vertrekt ze en tien uur ’s avonds is ze thuis. De zondag is ze thuis. M.a.w. ’s avonds en 

in de weekends ben ik gebonden… 

Hoewel ze haar dochtertje amper ziet, gaat ze er alleen op uit om haar familie te bezoeken. 

Tijdens de week brengen we Elaïs naar de kinderopvang.   

Ter info: huur huis Lomé is voor eigen rekening 

Woensdag 11 en donderdag 12 september… tijd om naar het departement te gaan en mijn 

visum af te halen. Vandaag moet ook de auto volledig betaald worden, dus even langs de bank. 

Tenminste dat dacht ik, auto betalen. Je weet waar je begint, maar niet altijd waar je eindigt en 

dat was vandaag dus ook weer niet anders. De rekening werd gemaakt: 

• Som auto 

• Haventaks 

• Wegentaks 

• Verzekering 

• Commissie tussenpersoon 1 

• Commissie tussenpersoon 2 

• Commissie tussenpersoon 3 

• Commissie tussenpersoon 4 

• Commissie tussenpersoon 5 

• Commissie tussenpersoon 6 

Totaal…..       

In de namiddag had ik een afspraak met het consulting bedrijf Pasyd. We hebben geen 

vertegenwoordiger/coördinator voor onze activiteiten, en toch is er een permanentie nodig in 

ons opleidingscentrum. Zij raden mij een stagiair aan te nemen (lage uitgave)… Probleem is 

dat zo iemand geen ervaring heeft en bijgevolg begeleiding nodig heeft. Je moet je hiervoor een 

online aanvraag voor indienen en dan …. afwachten. Uit ervaring weet ik dat in het woord 

wachten, veel a’s voorkomen hier in Afrika. Donderdag een dagje thuis gebleven, wat 



schilderen aan een vlinder die ik via cargo had laten overkomen, er rest me alleen nog de 

afwerking. 

 

Vandaag gaat het richting Kati. We zijn dinsdag 10 

september, we gaan de staat van de weg daarheen eens 

nazien want de vrachtwagen voor de waterboring geraakt 

er maar niet door ! Ook de bouw van mijn huisje raakt, 

wegens de hevige regens niet af. Of ik nog in de 

gelegenheid zal zijn om er een nachtje te slapen wordt 

alsmaar kleiner. Ik had er nochtans zo op gerekend, maar 

goed, het is niet anders… We gaan even richting Agou. 

Aimée, onze vrijwillige penningmeester was aanwezig, en 

dat is altijd goed om even polshoogte te nemen van de 

situatie. En dan is het weer tijd om huiswaarts te keren 

richting Lomé. 

Ter info: bouw huisje Kathleen is voor eigen rekening 

Maandagmorgen heeft zich aangeboden en we zijn 9 september. Praktische zaken vandaag en 

dat begint met een trip naar het departement om mijn visum te verlengen en een bankbezoek 

voor wat financiële middelen. Aan de haven zoek ik mezelf een tweedehandswagen en het 

wordt een Toyota Yaris. Je vraagt jezelf af wat het baat een groenere wagen aan te kopen in het 

Westen als dit voor de euronormen-gedumpt exemplaar gewoon op deze aardbol blijft verder 

rijden. Maar goed Toyota is hier het merk en wisselstukken bij hopen. Testritje gedaan, 

voorschot betaald. En dan is het tijd om Sonja uit te zwaaien… 

Ter info: aankoop 2dehandswagen is voor eigen rekening 

Het is vandaag zondag, dus we houden het rustig. Sonja had nog afgesproken met mensen die 

zij kende. Nadien trakteerden we onszelf op een nagelkuur in de buurt, dat Sonja leek te 

kennen.  Dat was toch wel even wennen, want het is niet mijn ding. Maar goed met gekleurde 

nagels begonnen aan onze laatste avond samen in Togo. Morgen vertrekt Sonja, dus gaan we 

in op een uitnodiging van een jong gezin, die samen iets wil gaan eten. 

Om het patrimonium in Lomé van de fetisj markt te beschermen moest je betalen, maar ook 

voor elke foto dat je zou nemen. Het is zaterdag 7 september en de afwezigheid van bezoekers 

op deze markt is duidend, wat niet te 

verwonderen is met de betaalpraktijken die 

er heersen. Sonja bezocht het dan maar 

alleen, op zoek naar een krokodillenkop, wat 

ze niet gevonden heeft. 

Het was tijd om de kamer wat op te ruimen 

en wat inkopen te doen bij boetiekjes in de 

buurt. We eten wat in het restaurant van de 

universiteit. Daarna brengen Bibio, Sonja en 

mezelf een bezoek aan kunstenaar Jean 

Koumy, die Sonja heeft uitgenodigd. 

 



Vrijdagmorgen 6 september startte om 3u30 opgestaan met de bedoeling naar een plaats te 

rijden waar we nijlpaarden zouden zien die rond het ochtendgloren zich land naar water 

verplaatsten. We hadden echter pech, want zij hadden ons een verkeerde plaats doorgegeven. 

De chauffeur had zo zijn eigen willetje en de richting volgen die wij hem uitlegden, stond niet 

in zijn programma.  Uren hebben we in de auto doorgebracht om uiteindelijk toch op 

bestemming te komen, maar wel veel te laat.  

 

 

In het dorp Afiko werden we 

hartelijk onthaald. Twee jonge 

mannen stonden klaar om ons 

een belevenis te bezorgen die we 

niet vlug zullen vergeten. Sonja 

en ik mochten elk in een piroque 

(bootje) plaats nemen. We ging 

het meer op en er heerste een 

stilte, zo sereen, omgeven door 

een adembenemende natuur, zo 

zuiver, zo onaangeroerd. Maar 

geen spoor van nijlpaarden. De 

jongens gaven echter niet op. 

We zouden geen rechtsomkeer maken zonder nijlpaarden te 

hebben gezien. En daar in de verte dook een moeder nijlpaard 

op en haar jong. Het leek of ze een spel speelden, nu zie je ons, 

nu zie je ons niet, kopje boven, kopje onder. Heel dicht konden 

we echter niet naderen en om een foto te trekken op het juiste 

moment, lukte ook niet… Tijd om terug te varen naar het dorp. 

Daar gaven de jongens ons nog wat uitleg over de Voodoo en 

hun fetisj. 

Het volgend bezoek bracht ons 

naar Sichem. Directeur Antoine 

trakteerde ons op een lekkere 

lunch en dat was een 

aangename afwisseling op de 

snelle knabbels van de 

afgelopen dagen. De chauffeur 

bracht ons terug naar Lomé, 

maar bleef halsstarrig voor de 

deur wachten, want hij wou 



extra geld. Zoiets kwam hier regelmatig voor. Ook al had hij zelf de trip onnodig langer laten 

duren dan nodig. Uiteindelijk is Sonja gezwicht onder luidkeels geroep waarvan ik de inhoud 

hier niet wens te herhalen. 

 

Het is donderdag 5 september en samen met Sonja, bezoeken we La Maison des Esclaves. 

Onderweg gaan we nog even langs bij een soort beurs, waar heel wat Bio producten, zalfjes, 

eetwaren, thee en dergelijke te vinden waren. Bij onze 

bestemming stoten we op een groep mensen die ‘Jeke 

Jeke’ vierden. Witgeschilderde gezichten met een 

haartooi van groen gewas en kledingversiersel. ‘Jeke 

Jeke’ is een festival waar ze hun dankbaarheid uiten voor 

al het positieve dat hen ten deel valt. 

Op het domein van La Maison des Esclaves, ken ik een 

artiest beeldhouwer, waar ik al verschillende 

kunstwerkjes heb gekocht. Hij kreeg deze keer een 

opdracht van mij. Wat het is, zal op een later moment 

bekend gemaakt worden… 

In het Hotel du Lac, hebben we samen wat gedronken en 

genoten van het uitzicht voordat we de trip verderzetten 

naar Togoville. Daar hebben we een fetisj bezocht en hem 

om een orakel gevraagd. Dit is iets persoonlijk en is toch 

wel apart om dit eens mee te maken. 



Daarna ging de rit naar Tabligbo, op zoek naar een hotel om te overnachten. De dag hebben we 

besloten na nog wat te hebben rondgewandeld en een bezoek aan de markt. 

 

Als laatste voorbereiding op deze langdurige werkreis baande ik me nog even naar Brussel, 

naar de ambassade van Togo om mijn visum af te halen. Woensdag 4 september raakten de 

vliegtuigwielen  de luchthaven van Lomé aan. Ik werd opgewacht door één van de vrijwilligers, 

Bibio. Een taxi bracht ons naar huis. Ik huur een huisje in de hoofdstad Lomé, waar Bibio met 

zijn vrouw Gloria en dochtertje Elaïs (2 jaar ondertussen) het huis bewonen. Het is altijd een 

leuk weerzien. 

Deze keer deel ik mijn kamer met Sonja Van Bockstael. Zij werkt deeltijds voor FAAB en kijkt 

altijd mijn rapporteringen na voor ik die doorstuur naar de verschillende instanties. Zelf heeft 

zij een vzw en geeft les in Afrikaans dansen. In dat opzicht werd ze gevraagd om in Togo een 

week les te geven. Daar heeft zij nog een week extra vakantie aan gekoppeld en in haar vrije 

tijd gingen we samen op stap. Ze zou opnieuw vertrekken op 9 september. 

Ter info: Visum Togo: € 20 - Treinreis Brussel Heen & Terug - Visum België: €100 

 


