Bijzonder nummer – September 2010
Nieuws uit Niger
U zult via de media vernomen hebben dat er 5 Fransen ontvoerd werden in Niger. Dat
gebeurde in Arlit, op 350 km. van het gebied waar de vzw Azawagh actief is.
Nar het schijnt zouden die ontvoeringen het werk zijn van boeven die hun "buit" verzilveren
bij de Aqmi (Al Qaeda Maghreb)
Die gebeurtenissen hebben ook bij onze Nigerese vrienden een gevoel van onveiligheid
opgeleverd, temeer daar men weet dat ze met blanken samenwerken en dus als goede
koopwaar beschouwd worden
Het gebied dat Azawagh (of Azaouagh) genoemd wordt, wordt beschouwd als zijnde
bijzonder onveilig. Het vormt het grensgebied met het zuiden van Mali, een land waar de
bendes van de Aqmi actief zijn.

Voortbestaan van het Azawaghproject
Gezien die onveilige toestand zullen we ons zeer waarschijnlijk lange tijd niet ter plaatse
kunnen begeven We hebben geen zin om voor wild te spelen.
We zijn er evenwel van overtuigd dat we zullen kunnen verdergaan met ons project dankzij
Ortoudo en zijn team op wie al ons vertrouwen rust.
We volgen de evolutie van het project door middel van frequente contacten via telefoon en
internet et door toezicht uit te oefenen op de uitgaven waarvoor geval per geval
toestemming wordt gegeven door een dubbele handtekening ter plaatse..
Wij vragen dat de verslagen geïllustreerd worden met foto's.

Droogte en hongersnood
Het land heeft dit jaar een grote droogte gekend die een aanzienlijk verlies van vee heeft
meegebracht en geleid heeft tot een toestand die dicht aanleunt bij hongersnood. Onze
wijfjeskamelen hebben schitterend weerstaan aan en hebben het gehele seizoen melk
gegeven.
Azawagh is voor zo'n 25.000 € tussengekomen om voedsel te verschaffen aan mensen en
dieren. Ten gevolge van het verlies aan vee hebben wij een programma ontwikkeld om de
veestapel terug op niveau te brengen (vooral kleinvee: schapen en geiten) en dat 8.000 €
kost. Tot twee maal toe hebben wij een oproep om hulp gedaan en wij hebben een
overvloedige en gulle respons gekregen. Ontzettend bedankt iedereen.

Evolutie van het project
Het regenseizoen was over het algemeen goed en het is weer een beetje beter leven, maar
toch op een lager niveau. De veehouders zijn veel armer geworden aangezien ze een groot
deel van hun vee verloren hebben, hetgeen hun enige bestaansmiddel is.

Wij hervatten ons programma, te beginnen met de bouw van een nieuw klaslokaal in
Tekinawane, het afwerken van de put in Adjangafa en het verder werken aan de putten van
Intifirkit en Ississiman.

Financiering
Naast de giften die we in de loop van het jaar ontvangen organiseren wij af en toe een
concert of een show om fondsen in te zamelen.
Dit jaar op het programma:

zondag 19 december: "Hansel et Gretel", opera van Engelbert Humperdinck naar
een sprookje van de gebroeders Grimm.
De voorstelling zal plaatsvinden in de zaal Lumen, Boendaelsesteenweg in Elsene. Er wordt u
een persoonlijke uitnodiging toegezonden.
In het kader van deze gebeurtenis richten wij een steunfonds op : rekeningnummer Volens
736‐4020399‐07 ‐ mededeling: "GIFT AZAWAGH ‐ STEUNFONDS".

Wij zoeken sponsors
Wij doen beroep op bedrijven om het programmaboekje te verluchten met hun
reclameboodschap.
Tarief voor het opnemen van een publicitaire boodschap in het programmaboekje (A4
formaat en in kleur) : 4de omslagblad 1.200 €, volledige pagina 2de en 3de omslagblad 800 €,
halve bladzijde 2de en 3de omslagblad 500 €, volledige binnenbladzijde 625 €, halve
binnenbladzijde 400 €
Dank aan iedereen voor jullie trouwe steun.
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