
een weeshuis
bouwen... 

Na een langdurig verblijf in Togo, een klein arm land in West-Afrika 

grenzend aan Burkina Faso, Benin en Ghana, bracht het schrijnend 

tekort aan kinderopvang Sylvia Roovers spontaan op het idee om 

een weeshuis op te richten in het dorpje Wli (nabij Lomé). 

Om haar te steunen hebben we in augustus 2008 met veel enthou-

siasme vzw Joko Togo opgericht. Hiermee willen we op een mense-

lijke schaal werken  aan het realiseren van ons project.

Onze doelstellingen 
• Een gunstig kader scheppen voor de ontwikkeling van de wees-

kinderen in Togo.
• Strijden tegen armoede en ongezonde voeding van de kinderen 

en tegen jeugdcriminaliteit.
• De rechten v/d kinderen bevorderen en beschermen
• Benadeelde en misvormde kinderen bijstaan.
• Reïntegratie in de maatschappij van kinderen die lijden onder 

armoede en/of mishandeling. Hiervoor werken we met  op-
voedings- en vormingsprogramma’s alsook programma’s voor 
sociale begeleiding. 

• Kansarme kinderen toelaten om basiskennis te verwerven
• Kinderen uit armoede halen door hen een opvangkader te bie-

den met pension, huisvesting en morele steun. 

Hoe gaan we dit realiseren?
• Een duurzaam weeshuis bouwen waarin we 25 à 30 kinderen 

kunnen huisvesten. 
• Samenwerken met de media en de welzijnsorganisaties.
• Financiele adoptie van de weeskinderen. Peters en meters vin-

den die onze kinderen financieel willen steunen.
• Acties organiseren voor de nodige financiering.

Vzw Joko Togo steunen...

Door lid te worden
• steunend lid: € 25
• gewoon lid: € 10
• sympathisant: € 5

Lidgeld kan u storten op de rekening van vzw Joko Togo, 
nr. 733-0524910-73 
(vermelding: ledenlijst 2013)
• vul vervolgens ons WEBformulier in op www.jokotogo.com/

webfomulier.html
• of mail uw naam, voornaam, adres, geboortedatum naar 

info@jokotogo.com 
(onderwerp: ledenlijst 2013).

Door een gift met of zonder fiscaal attest
Storting zonder fiscaal attest op de rekening van vzw Joko Togo, 
nr. 733-0524910-73 
(vermelding: vrije storting zonder attest)
• vul vervolgens ons WEBformulier in op www.jokotogo.com/

webfomulier.html
• of mail uw naam, voornaam, adres, geboortedatum naar 

info@jokotogo.com 
(onderwerp: vrije storting zonder attest).

Storting met fiscaal attest op de rekening “OSJ Steunfonds” 
nr. 775-5965206-18 
(vermelding: Ria-Togo: weeshuis Sylvia Roovers) 
(dit met minimumbedrag € 40, anders niet fiscaal aftrekbaar).
• vul vervolgens ons WEBformulier in op www.jokotogo.com/

webfomulier.html
• of mail uw naam, voornaam, adres, geboortedatum naar 

info@jokotogo.com 
(onderwerp: Ria-Togo: weeshuis Sylvia Roovers).

Meer info

vzw Joko Togo (MZ)
Heike 22 - 2850 Boom

0475 89 21 03
info@jokotogo.com

www.jokotogo.com



weeskinderen
een thuis geven...

Augustus 2008 
Enkele enthousiaste vrienden van Sylvia Roovers richten vzw Joko Togo 
op om haar te steunen bij het realiseren van haar project: Togolese 
weeskindjes een warme thuis en een mooiere toekomst bieden...

2008-2010... 
Een mooi terrein van 1,5 hectare groot dat zich bevindt in het dorpje 
Wli, niet zo ver van de hoofdstad Lomé is aangekocht. 
Het domein schept tal van mogelijkheden. Naast het bouwen van 
een weeshuis, kunnen we in beperkte mate instaan voor de eigen 
voedselvoorziening. We gaan er een groententuin aanleggen en zowel 
geiten als kippen houden. Bovendien is er ruim voldoende plaats voor 
sport en spel met de weeskinderen.

Juni 2010 
De voorbereidingen van de bouw van het weeshuis zijn gestart 
(proper maken van het terrein, aansluiting waterleiding, ...). 
Een slaapplaats voor de plaatselijke arbeiders en een bergplaats voor 
het materiaal is gemaakt.

Oktober 2010 
Sylvia Roovers vertrekt definitief naar Togo. 
De fundering is al een aardig eindje gezet. 
Er worden bakstenen geperst...  

Februari 2011 
Door gebrek aan water liggen de bouwwerken even stil... 
Er komt hulp uit onverwachte hoek. De leraars en de kindjes van het 
plaatselijk dorpsschooltje besluiten een handje toe te steken. 
Met z’n allen trekken ze al zingend met Jerrycan op hun hoofdje naar 
een verder gelegen rivier om water te halen... 

Mei 2011
We vinden een gepaste naam voor ons weeshuis: Joko Kope!

Het volledige verloop van onze bouwwerken leest u op 
www.jokotogo.com

Financiële adoptie: Peter- en Meterschap

Individuele financiële adoptie van een weeskind
Voor 30 euro per maand geeft u een kind in ons weeshuis een mooi-
ere toekomst.  Deze bijdrage bekostigt onderwijs, kleding, schoenen, 
gezonde evenwichtige voeding en medische zorg. 
U kan corresponderen met het kind en in de toekomst zal ook per-
soonlijk contact mogelijk zijn. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om samen met familieleden, 
vriend(inn)en, collega's, klasgenoten, ... gezamelijk een kind financi-
eel te adopteren.

Joko Kope-groepsadoptie
30 euro per maand dekt niet de volledige kost van een kind in ons 
weeshuis. Er zijn ook nog de onvoorziene medische kosten. 
Kosten voor de werking van ons weeshuis (personeel, veiligheid, 
verzekering, onderhoud...). Kosten voor schoolreisjes, voor buiten-
schoolse activiteiten, voor kleine dingen die voor westerse kinderen 
een evidentie zijn.

Daarom organiseren wij Joko Kope-groepsadoptie 
Voor een vrij bedrag per maand of per jaar, volgens uw eigen moge-
lijkheden steunt u de werking van ons weeshuis en zorgt u er voor dat
we de kinderen een extraatje kunnen geven bovenop hun basisbe-
hoeften. Via een jaarlijks rapport wordt u op de hoogte gehouden over 
de werking van ons weeshuis. 

Meer info over financiële adoptie 
kan u verkrijgen via info@jokotogo.com

KOPE
OKO

© VZW JOKO TOGO

Joko werd oorspronkelijk bij de 
oprichting van vzw Joko Togo gekozen omdat we vinden 
dat het mooi klinkt.  Blijkt wel dat het in Zuid-Afrika de 
naam is voor een chocolade drankje.  Kope betekent 
in het Ewe (de Togolese plaatselijke taal) "huis" waar 
je bescherming kan vinden, een beetje van het dorp 
verwijderd.
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